
Wrzesień przyniesie nam kilka niezwykle 
istotnych dla radomskiej kultury wydarzeń. 
W katedrze zaprezentuje się Chór i Orkiestra 
Filharmonii Narodowej wraz ze znamienity-
mi solistami. To w ramach trwającego od 16 
lat festiwalu Mazowsze w Koronie. Nie kryję 
satysfakcji z faktu, że Mazowiecki Instytut 
Kultury właśnie Radom wybrał na miejsce 
jubileuszowego, 150. koncertu festiwalu. 
Po styczniowym występie Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”, w tym roku katedra gościć będzie więc kolejny wielki zespół. 
Usłyszymy wspaniałe dzieła Wojciecha Kilara. Dzień wcześniej w „Łaźni” 
odbędzie się wieczór poświęcony temu wybitnemu kompozytorowi. 

Przyszedł też czas na druga edycję Nagrody Literackiej im. Witolda 
Gombrowicza i festiwalu Opętani Literaturą. Zainteresowanie w Polsce 
nagrodą rośnie, o czym świadczy choćby ilość nadesłanych pod ocenę 
książek. Teraz czeka nas tydzień obcowania z niezwykłymi artystami, ta-
kimi jak Danuta Stenka, Piotr Machalica, Pablopavo, Andrzej Jagodziński. 
Radom będzie przez ten czas miejscem debat o literaturze najwyższych 
lotów, a będą w nich brali udział wybitni naukowcy, m.in. prof. Aleksander 
Fiut, prof. Jacek Leociak, prof. Jerzy Jarzębski. 

I kolejna impreza, która ma promować Radom i pokazywać jego otwar-
tość – Uliczka Tradycji. To już dziesiąta odsłona największego festynu hi-
storycznego w mieście. Tym razem „Resursa” przypomni, że 80 lat temu 
ruszyła budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego i było to największe 
wydarzenie gospodarcze lat 30. XX wieku w Polsce. A przecież do COP 
należał też Radom. Preludium do tegorocznej Uliczki… będzie promocja 
książki Radom. Miasto tradycji, Uliczka wspomnień. To kolejne albumowe 
wydawnictwo poświęcone historii Radomia. Tym razem opowie o na-
szym mieście w czasach II RP.

Specjalne wydawnictwo, dotyczące historii radomskich orkiestr zostanie 
też zaprezentowane w ramach 10-lecia Radomskiej Orkiestry Kameralnej. 
Czeka nas też piękny koncert. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na kolejną edycję radomskiego dyktanda, a MOK Amfiteatr – na jubileusz 
Radomskiej Kapeli Podwórkowej „Halniacy”.

O tych i pozostałych wydarzeniach znajdą Państwo informacje na kolej-
nych stronach Radomskiego Informatora Kulturalnego, w kalendarium 
imprez na stronie radom.pl oraz na profilu Facebook Kultura Radom. 
Serdecznie zapraszam!

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez 
wrzesień 2017

Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 15 
września

Dom Kultury „Borki” w roku szkolnym 
2017/2018 ogłasza nabór uzupełniający 
na zajęcia: taneczne, teatralne, wokalne, 
plastyczne, warsztaty rękodzieła; naukę 
gry na gitarze elektrycznej, klasycznej, 
perkusji, keyboardzie, pianinie

P DK „Borki”

do 17 
września

Wystawa: O potrzebie tworzenia widzeń 
1929–2017

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej
cały 

wrzesień
Wystawa: Thorsten Goldberg Konstruktor 
chmur 

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

cały 
wrzesień

Nabór dzieci, młodzieży i dorosłych na 
zajęcia prowadzone przez DK „Idalin”.  
Zajęcia taneczne, modelarskie, plastycz-
ne (nauka malarstwa i rysunku)

W DK „Idalin”

cały 
wrzesień

Małgorzata Jabłońska, BIO. Ekspozycja  
w ramach projektu Kadry pod napięciem

W MCSW „Elektrownia”

cały 
wrzesień

Muzeum Katedralne W Katedra Radomska

cały 
wrzesień

Wystawy: Obiekty sakralne i cmentarze 
Puszczy Kozienickiej; W małomiasteczkowej 
aptece; Wizerunki Matki Boskiej w zbiorach 
MWR; Sakralny wymiar świata. Przedsta-
wienia religijne w kolekcji MWR

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

od 1 
września

My i świat wokół nas – wystawa prac 
plastycznych uczniów Publicznego 
Gimnazjum nr 3 w Radomiu

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2

od 1 
września

Filmy dla dzieci: O czym szumi las P MCSW „Elektrownia”

1–7 
września

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Podwójny kochanek; Bracia Lumiere

P MCSW „Elektrownia”

2–10 
września

Nagroda Literacka im. Witolda Gombro-
wicza i festiwal Opętani Literaturą

W Więcej na str. 9–11

od 4 
września

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
prowadzone przez DK „Borki”

P DK „Borki”

8–10 
września

X edycja Uliczki Tradycji W/Z Więcej na str. 43–45

8–21 
września

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Tulipanowa gorączka

P MCSW „Elektrownia”

od 15 
września

Przedsprzedaż biletów i karnetów na M-3. 
W tym roku wystąpią: Emilian Kamiński, 
Marek Bukowski, Izabela Noszczyk

P DK „Borki”

15–28 
września

Kino studyjne filmów artystycznych: The 
Square

W MCSW „Elektrownia”

21–24 
września

XII Uniwersyteckie Forum Związkowe 
NSZZ „Solidarność” Radom-Turno 2017

W

Ośrodek konferencyj-
no-pobytowy EMAUS 

w Turnie  
k. Białobrzegów

od 22 
września

Kino studyjne filmów artystycznych: Ptaki 
śpiewają w Kigali

P MCSW „Elektrownia”

23–24 
września

Puchar Europy w Tańcach Standardo-
wych i Latynoamerykańskich- Freedom 
Dance Cup Radom 2017

W
Hala sportowa  

MOSiR przy  
ul. Narutowicza 9
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23–24 
września

VI Powiatowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu 
CTIF i IX Powiatowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu 
Radomskiego

W
Stadion MOSiR przy 

ul. Narutowicza 9

od 25 
września

Seminarium Otwarte Triennale.  
8. Triennale Młodych 2017 

W
Centrum Rzeźby 

Polskiej

1 września 2017 piątek
12.00 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej W Kościół Garnizonowy

18.00
Projekt Kreatywni razem. Cały Radom w 
Amfiteatrze: Młody, stary – dwa bratanki

W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

18.00
Parkowa Fest Rock 2017 Made By Łaźnia. 
V koncert konkursowy

W Muszla koncertowa

18.00
Wernisaż – Od Malewicza do Strzemiń-
skiego

W MCSW „Elektrownia”

Premiery filmowe: Super Spark: gwiezdna 
misja, Renegaci

P Kino Helios

Premiery filmowe: Superspark: Gwiezdna 
Misja; Na pokuszenie

P Multikino

2 września 2017 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

11.00

Wyspiański pod Kochanowskim. 
 Radomska odsłona Narodowego 
Czytania dramatu Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego

W
Plac przed 

pomnikiem Jana 
Kochanowskiego

12.00 
–14.00

Bookcrossing – uwalnianie książek W
Filia nr 2, MBP,  

ul. Zientarskiego 1

Po 
zmroku

Radomskie Kino Letnie: Dla dzieci i nie 
tylko. Legendy dobranocek

W
Plac przed  

Urzędem Miejskim
3 września 2017 niedziela

10.00 XIX Święto Chleba P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

10.30 Filmowe Poranki Bob Budowniczy P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00
Występ Młodzieżowego Zespołu 
Ludowego „Guzowianki”

W Muszla koncertowa

Warsztaty rodzinne Sztuka ulotna P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

4 września 2017 poniedziałek

17.00
Projekt Kreatywni razem. Cały Radom w 
Amfiteatrze: Uszyj SpódNice – Artystyczne 
Szycie

W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

18.15
Dyskusyjny Klub Filmowy. Przegląd 
Adaptacji Filmowych: Mężczyzna 
imieniem Ove 

P MCSW „Elektrownia”

Kino Konesera: Obdarowani P Kino Helios
5 września 2017 wtorek

18.00
Kartka z wakacji – otwarcie zbiorowej 
wystawy fotografii członków Radomskie-
go Towarzystwa Fotograficznego

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

18.15
Dyskusyjny Klub Filmowy. Przegląd 
Adaptacji Filmowych: Piękne dni

W MCSW „Elektrownia”

6 września 2017 środa
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Konstytucja P

OKiSz „resursa 
Obywatelska

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

17.00
Bieguny – otwarcie wystawy fotografii 
Marty Wiktorii Trojanowskiej

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.15
Dyskusyjny Klub Filmowy. Przegląd 
Adaptacji Filmowych: Tulipanowa 
gorączka

P MCSW „Elektrownia”

Kino Konesera: Lady M P Kino Helios
7 września 2017 czwartek

10.00 Klub Seniora – wyjście na basen P DK „Idalin”
18.00 Kultura Dostępna: Gwiazdy P Kino Helios

18.00
Ptaki – otwarcie wystawy fotografii 
autorstwa Tomasza Kuny i Marka 
Zawadzaka

W
Filia nr 6 MBP  

ul. Kusocińskiego 13

8 września 2017 piątek

15.00
Wystawa poplenerowa XXXIV Pleneru 
dla Artystów Posługujących się Językiem 
Geometrii

W MCSW „Elektrownia”

16.00
Andrzej Jakub Olejniczak, Plane Transfor-
mation from the Series Vanishing Space

W MCSW „Elektrownia”

17.00 Wystawa Adama Kołakowskiego W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
Parkowa Fest Rock Made By Łaźnia. 
Koncert finałowy, ogłoszenie zwycięzców

W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: To, Na układy nie ma 
rady, Marsz pingwinów 2: Przygoda na 
krańcu świata

P Kino Helios

Premiery filmowe: To; Tulipanowa 
gorączka; Na układy nie ma rady

P Multikino

Nocny Maraton Filmowy: Maraton Kinga P Kino Helios

Noc Grozy Stephena Kinga P Multikino
9 września 2017 sobota

10.00  
–14.00

Dzień otwarty w Kuźni Artystycznej W
Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

11.30

72. rocznica uwolnienia więźniów 
politycznych i żołnierzy Armii Krajowej  
z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa  
w Radomiu

W Więcej na str. 11

12.00 Radomski Rajd Dawnych Rowerów W Start: Rynek

18.00
Ballady i romanse. Córki dansingu. 
Koncert w ramach festiwalu Opętani 
literaturą

W Muszla koncertowa

10 września 2017 niedziela

10.30
Filmowe Poranki: Bob Budowniczy Mega 
Maszyny

P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Uliczny Retro Wyścig Kolarski W
ulica Żeromskiego 
(plac przed Kościo-

łem Garnizonowym)          

Warsztaty rodzinne Sztuka codzienna P
Centrum Rzeźby 

Polskiej
11 września 2017 poniedziałek

17.00
Projekt Kreatywni razem. Cały Radom  
w Amfiteatrze: Uwolnij Swój Głos.  
Terapeutyczny potencjał śpiewu

W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2
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18.30 Helios na scenie: Anioły w Ameryce część 1 P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Safari P MCSW „Elektrownia”

13 września 2017 środa
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Zerwany kłos P

OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
14 września 2017 czwartek

18.00
Kultura Dostępna: Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

P Kino Helios

18.00
Wielkie dzieła Kilara w Radomiu: Festiwal 
Mazowsze w Koronie koncert piąty (149.) 
Wojciech Kilar – Wieczór wspomnień 

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

15 września 2017 piątek

19.00

Wielkie dzieła Kilara w Radomiu: 
Festiwal Mazowsze w Koronie. Koncert 
Jubileuszowy 150. Wojciech Kilar – Wielkie 
dzieła

W

Katedra Opieki 
Najświętszej Maryi 

Panny,  
ul. H. Sienkiewicza 13

19.00 
–21.00

Jubileusz Radomskiej Kapeli Podwórko-
wej „Halniacy”

W
dziedziniec  

w Miejskim Ośrodku 
Kultury „ Amfiteatr” 

Konkurs Elegancji XXXVIII Warszawskiego 
Rajdu Pojazdów Zabytkowych - 
 VIII Runda Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych 2017 

W Radom i okolice

Premiery filmowe: Tarapaty; American 
Assassin

P Kino Helios

Premiery filmowe: Tarapaty; Powiernik 
królowej

P Multikino

16 września 2017 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17 września 2017 niedziela

10.00
78. rocznica agresji wojsk radzieckich 
na Polskę

W
Cmentarz Rzymsko-
katolicki przy ul. B. 
Limanowskiego 72

10.00 
– 17.00

Festyn Bezpieczni w ruchu drogowym W

Obiekt zamknięty 
„Kartodrom-Radom” 

przy Automobilklubie 
Radomskim

10.30 Filmowe Poranki: Przygody Słoniczki Elli P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”

17.00
Młodzież zaawansowana – (Reaktywacja). 
Wszystko etno

W

Plac przy fontannach, 
pomnik J. Kocha-

nowskiego, muszla 
koncertowa

Warsztaty rodzinne Świetlne rysunki P
Centrum Rzeźby 

Polskiej
18 września 2017 poniedziałek

16.30  
–18.30

Nabór i przesłuchania do grupy wokalnej, 
teatralnej i zespołów muzycznych

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Popularne problemy ze sztuką 
współczesną 

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33
Dyskusyjny Klub Filmowy: Boski porządek P MCSW „Elektrownia”

Kino Konesera: Czerwony żółw P Kino Helios
19 września 2017 wtorek

18.00 Kurs fotografii – Historia fotografii W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

20 września 2017 środa
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Aquarius P

OKiSz „Resursa 
Obywatelska

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
Kino Konesera: Kedi – sekretne życie kotów P Kino Helios

21 września 2017 czwartek
10.00 Klub Seniora – wyjście na basen P DK „Idalin”

14.00
Biblioteka dla seniora – impreza 
czytelnicza promująca czytelnictwo 
wśród seniorów

W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9

18.00
Wystawa malarstwa Krzysztofa 
Ciecieląga

W DK „Idalin”

18.00
Spotkanie autorskie z Izabelą Krasińską  
i promocja najnowszej powieści  
Za głosem serca

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1a

18.00
Kultura Dostępna: Pitbull. Niebezpieczne 
kobiety 

P Kino Helios

22 września 2017 piątek
10.00 

– 14.00
XIII Radomskie Targi Pracy W

foyer Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej

16.00

Od jesieni do lata – wernisaż wystawy  
prac plastycznych wykonanych przez 
uczestników Pracowni Plastycznej pod 
kierunkiem Agaty Chojnackiej-Pyrgiel

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury 
ul. Słowackiego 17

18.00
Band... band – koncert młodzieżowych 
zespołów

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

20.00 Tribute to George Michael P
Klub Muzyczny  

Strefa G2,  
ul. Przemysłowa 20

Koncert Radomskiej Orkiestry Wojskowej W Muszla koncertowa
Premiery filmowe: Lego® Ninjago: Film; 
Kingsman: Złoty Krąg; Mięso

P Kino Helios

Nocny Maraton Filmowy: Minimaraton 
Kingsmana.

P Kino Helios

Premiery filmowe: Lego Ninjago: Film; 
Kingsman: Złoty krąg; Mięso

P Multikino

Minimaraton Kingsmana. P Multikino

23 września 2017 sobota

10.00
XII Otwarty Konkurs o tytuł Radomskiego 
Mistrza Polskiej Ortografii

W
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce  
– impreza integracyjna

Z DK „Idalin”

17.00 Edyta Jaworska-Kowalska – Nauka języka W
Galeria 58,  

ul. Żeromskiego 
58/14

18.00 Spektakl: Władza P Teatr Powszechny
19.00 Tajemniczy Mr Love – pokaz W Teatr Powszechny

24 września 2017 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”
18.00 Spektakl: Władza P Teatr Powszechny
19.00 Tajemniczy Mr Love – pokaz W Teatr Powszechny

Dyskusyjny Klub Filmowy: Sztuka na 
Ekranie – Galeria Uffizi we Florencji: podróż 
w głąb Renesansu

P MCSW „Elektrownia”
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W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniem

25 września 2017 poniedziałek
18.30 Helios na scenie: Anioły w Ameryce część 2 P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Dzikie róże P MCSW „Elektrownia”
26 września 2017 wtorek

16.00 Klub Seniora – wyjście do kina Helios P DK „Idalin”

27 września 2017 środa
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: 50 wiosen Aurory P

OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
18.30 Kino Kobiet P Kino Helios

28 września 2017 czwartek
10.00 Klub Seniora – wyjście na basen P DK „Idalin”

18.00 Kultura Dostępna: Wściekłość P Kino Helios

Jubileusz 10-lecia działalności przedsię-
biorstwa społecznego  
„Gospoda Jaskółeczka”

W

Siedziba  
przedsiębiorstwa 

społecznego  
„Gospoda  

Jaskółeczka”,  
ul. Królowej  
Jadwigi 15

29 września 2017 piątek
8.15;  
9.35; 
10.40

Audycje umuzykalniające – Koncert 
jubileuszowy z okazji 10-lecia ROK    

P
Radomska Orkiestra 

Kameralna

10.00 Biblioteczne bajanie W
Filia nr 1 MBP, 

ul. Osiedlowa 9

10.30
Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami 
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1a

18.00
Promocja książki Marcina Kępy Było nie 
było. Powidoki radomskie i spotkanie  
z autorem

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

Premiery filmowe: Botoks P Kino Helios
Nocny Maraton Filmowy: Maraton  
z Filmami Patryka Vegi

P Kino Helios

Premiery filmowe: Linia życia; Botoks P Multikino
30 września 2017 sobota

10.00
XII otwarty konkurs o tytuł Radomskiego 
Mistrza Polskiej Ortografii 2017

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

10.00  
–14.00

Tańcowała igła z nitką/Uszytki-pożytki P
Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

10.00  
–1.00

Zawirowania Radomskie W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

18.00 10 lat ROK – koncert jubileuszowy P
Radomska Orkiestra 

Kameralna
18.00 Spektakl: Człowiek z La Manchy P Teatr Powszechny 

20.00 IRA – XXX lecie zespołu P
Klub Muzyczny  

Strefa G2,  
ul. Przemysłowa 20

Urząd Miejski 
w Radomiu

Wydział Kultury
ul. Żeromskiego 53

tel. 48 362 09 03, fax. 48 362 08 42
www.radom.pl

rik@umradom.pl

1 września 2017 roku
godz. 12.00
78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Program:
Część I: godz. 12.00 – Msza święta w Kościele Garnizonowym 
Część II: godz. 12.50 – Plac Kościoła Garnizonowego: złożenie meldunku 
Dowódcy Garnizonu Radom; wciągnięcie flagi państwowej i odegranie 
hymnu państwowego; wystąpienia okolicznościowe; Apel Pamięci; salwa 
honorowa; złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza 
Część III: godz. 13.40 – Uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy 72. Pułku 
Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego przy ul. Malczewskiego: prze-
mówienia okolicznościowe; złożenie kwiatów

2–10 września 2017 roku
Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza  
i festiwal Opętani Literaturą
2 września
godz. 17.00 – Wanna Gombrowiczów 
I co po nagrodzie? Z laureatami I edycji: Maciejem Henem i Weroniką 
Murek rozmawia Anna Spólna 
godz. 19.00 – Koncert Pablopavo i Ludziki (plener)
Miejsce: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Wstęp wolny
3 września
godz. 17.00 – Ideologia: opętanie i egzorcyzmy. Przypadek Miłosza  
– wykład prof. Aleksandra Fiuta (UJ) 
godz. 19.00 – Opętani w interpretacji Danuty Stenki – z aktorką roz-
mawia Łukasz Maciejewski 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
Wstęp wolny
7 września
godz. 18.00 – Czy słowa zabijają? Dyskursy ludobójcze wobec ludo-
bójczej praktyki – wykład prof. Jacka Leociaka (IBL PAN) oraz otwar-
ta dyskusja
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu 
Wstęp wolny
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8 września
godz. 15.00 – Gombrowicza życia po życiu – z Ritą Gombrowicz roz-
mawia Tomasz Tyczyński. Finisaż wystawy Gombrowiczowskich prac dy-
plomowych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu
godz. 19.00 – Czytane nominowane. O nominowanych książ-
kach opowiedzą A. Cieplak, S. Hałas, N. Fiedorczuk, A. Wenglasz oraz  
A. Zielińska. Na fortepianie improwizuje Andrzej Jagodziński
Miejsce: Muzeum Witolda Gombrowicza
Wstęp wolny
9 września
godz. 17.00 – Literatura bez kobiet? – dyskutują Anna Kałuża (modera-
tor), Jerzy Jarzębski, Justyna Sobolewska, Anna Spólna  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna
godz. 19.00 – Córki dancingu. Koncert zespołu Ballady i Romanse 
Miejsce: Muszla koncertowa w Radomiu
Wstęp wolny

10 września
godz. 17.00 – Gala Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza  
– ogłoszenie werdyktu Kapituły
Mój ulubiony Młynarski… – koncert Piotra Machalicy
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu

Bezpłatne zaproszenia na galę Nagrody będą rozdawane:
3 września w bibliotece po wykładzie prof. Fiuta, 7 września w bibliotece 
po wykładzie prof. Leociaka, 9 września w bibliotece po dyskusji Literatura 
bez kobiet?
Na pozostałe wydarzenia festiwalu wstęp wolny, liczba miejsc ograniczo-
na z wyjątkiem imprez plenerowych.
Dojazd z Radomia do Wsoli bezpłatnym autokarem. Zbiórka na przystan-
ku Chrobrego/Czysta (kier. Michałów): 2 września o godz. 16.20, powrót 
około godz. 21.00, 8 września o godz. 18.20, powrót około 20.30.
Szczegóły na stronie: www.nagrodagombrowicza.pl
Organizator: Prezydent Miasta Radomia, Muzeum Witolda Gombrowicza,
Honorowy patronat: Rita Gombrowicz
Mecenas Nagrody: Jarosław Krzyżanowski
Partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna, MCSW „Elektrownia”, Radomski 
Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”, Zespół Szkół Muzycznych  
w Radomiu
Więcej na: www.nagrodagobrowicza.pl

9 września 2017 roku
72 rocznica uwolnienia więźniów politycznych 
i żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu 
Bezpieczeństwa w Radomiu
Program:
godz. 11.30 – zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników uroczy-
stości przed Urzędem Miejskim i przemarsz pod Kościół Garnizonowy  
św. Stanisława Biskupa
godz. 12.00 – msza święta 
godz. 12.50 – przemarsz pod pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich, złożenie 
kwiatów przez członków ŚZŻAK
godz. 13.10 – przemarsz pod Kościół pw. Świętej Trójcy, złożenie kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów
godz. 13.25 – przemarsz pod Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego 
godz. 13.30 – przegląd kompanii honorowych, odegranie hymnu pań-
stwowego, przemówienie prezesa ŚZŻAK Okręg Radom, wystąpienia za-
proszonych gości, wręczenie odznaczeń, Apel Pamięci, salwa honorowa, 
złożenie kwiatów
godz. 14.10 – część artystyczna z udziałem Orkiestry Wojskowej i Szkoły 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu
godz. 14.30 – spotkanie Żołnierzy Armii Krajowej z władzami miasta, 
mieszkańcami, młodzieżą

Gala Nagrody w 2016 roku. Fot. UM Radom

Kapituła Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Fot. Ł. Wójcik/UM
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Organizatorzy: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd 
Okręgu Radom, Prezydent Miasta Radomia, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego, Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego.
Patronat: Biskup Radomski, Prezydent Miasta Radomia, Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Straż Graniczna

14–15 września 2017 roku
Wielkie Dzieła Kilara w Radomiu w ramach Mazowsze 
w Koronie. Muzyczne wieczory w zabytkach architek-
tury mazowieckiej

14 września, godz. 18.00
Wojciech Kilar – Wieczór wspomnień
Wykonawcy: Maria Lewicka – flet, Magdalena Schabowska – sopran, 
Agnieszka Kopacka – fortepian, Barbara Gruszka-Zych – poetka  
i dziennikarka, autorka książki Wojciech Kilar. Takie piękne życie, Adam 
Rozlach – prowadzenie.
Festiwal Mazowsze w Koronie rozpo-
czął się w roku 2001. Pierwszy mu-
zyczny wieczór w zabytku architek-
tury mazowieckiej zaaranżowany 
został w kościele pw. Bożego Ciała, 
wybudowanym pod koniec XV 
wieku w Makowie Mazowieckim. 
Od tego czasu razem z lokalnymi 
partnerami zrealizowano 13 edycji 
projektu. Na szlaku festiwalu zna-
lazły się m.in. murowane świątynie 
w Krasnem, Węgrowie, Szydłowcu, 
Sierpcu, a także unikatowe stare, 
drewniane kościoły w Mariańskim Porzeczu, Jeruzalu czy Lewiczynie.  
W 2017 roku Mazowiecki Instytut Kultury przygotował w ramach XIV 
edycji Festiwalu 9 koncertów na terenie 8 powiatów. 14 września festi-
wal po raz pierwszy odwiedzi Radom. W Radomskim Klubie Środowisk 
Twórczych i Galerii „Łaźnia” odbędzie się 149. Wieczór Muzyczny projek-
tu. Wspomnimy wtedy postać polskiego kompozytora światowej sławy 
Wojciecha Kilara. Będą prezentowane utwory kameralne kompozytora, 
m.in. Sonatina na flet i fortepian z 1951 roku. 
Organizator festiwalu: Mazowiecki Instytut Kultury. Współorganizatorzy 
wieczoru: Urząd Miejski w Radomiu, RKŚTiG „Łaźnia”. Partner: Abriga Polska 
Sp. z o.o.; Stowarzyszenie Radomian w Warszawie; Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”.
Miejsce: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”
Wstęp wolny

15 września, godz. 19.00
Festiwal Mazowsze w Koronie, 150. Koncert 
Jubileuszowy Wojciech Kilar – Wielkie dzieła
Wykonawcy: Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej, Magdalena 
Schabowska – sopran, Jakub Chrenowicz – dyrygent, Bartosz 
Michałowski – dyrygent chóru, Adam Rozlach – słowo o muzyce.
W programie jubileuszowego 150. Wieczoru Festiwalu Mazowsze  
w Koronie znajdą się trzy wielkie dzieła światowej sławy kompozytora 
Wojciecha Kilara (1932–2013): Kantata Angelus na sopran, chór mie-
szany i orkiestrę (1984), dedykowana żonie kompozytora Barbarze Kilar; 
Exodus na chór mieszany i orkiestrę (1981), dedykowany reżyserowi 
Krzysztofowi Zanussiemu; poemat symfoniczny Krzesany (1974), dedyko-
wany Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Organizator festiwalu: Mazowiecki Instytut Kultury. Współorganizatorzy 
koncertu: Filharmonia Narodowa; Urząd Miejski w Radomiu; Katedra 
Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, Dom Kultury „Idalin”. 
Partnerzy: Abriga Polska sp. z o.o; Stowarzyszenie Radomian w Warszawie; 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”.
Miejsce: Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny
Wstęp wolny

17 września 2017 roku
godz. 10.00
78. rocznica agresji wojsk radzieckich na Polskę
Program:
godz. 10.00 – Zbiórka uczestników uroczystości i pocztów sztandarowych 
na parkingu przy ul. Limanowskiego
godz. 10.10 – Przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Anioła 
Ciszy na Cmentarzu Rzymskokatolickim
godz. 10.15 – Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu, odegranie hym-
nu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, modlitwa ekumeniczna, 

fot. D. Skurzak

Wojciech Kilar. Fot. Organizator
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Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod 
pomnikiem zamordowanych przez NKWD, zwanym ,,Katyńskim”.
Miejsce: Cmentarz Rzymskokatolicki przy ulicy B. Limanowskiego 72 

21–24 września 2017 roku
XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ 
„Solidarność” Radom-Turno 2017
Konferencja pod hasłem Reforma szkolnictwa wyższego i nauki a soli-
darność środowiska akademickiego ma na celu ogólnokrajową debatę 
związkową nad kształtem polskiej nauki i kondycji polskiego środowiska 
akademickiego. 
Organizator: Katedra Fizyki, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Miejsce: Ośrodek konferencyjno-pobytowy EMAUS w Turnie k. Biało- 
brzegów

22 września 2017 roku
godz. 10.00–14.00
XIII Radomskie Targi Pracy
Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Miejsce: foyer Radomskiej Orkiestry Kameralnej 

23 września 2017 roku
godz.10.00
XII Otwarty Konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza 
Polskiej Ortografii
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja  
S. Załuskich
Więcej na str. 34

23–24 września 2017 roku
Puchar Europy w Tańcach Standardowych  
i Latyno-amerykańskich Freedom Dance Cup  
Radom 2017
Organizator: Agencja „MAKAN”
Miejsce: Hala sportowa MOSiR przy ul. Narutowicza 9

23–24 września 2017 roku
godz. 9.00
VI Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych wg regulaminu CTIF i IX Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP 
Powiatu Radomskiego
Organizator: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Radomiu 
Miejsce: Stadion MOSiR przy ul. Narutowicza 9

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

3 września 2017 roku
godz. 10.00
XIX Święto Chleba
Organizatorzy: Muzeum Wsi Radomskiej, Urząd Miejski w Radomiu, Cech 
Piekarzy w Radomiu i Dom Kultury „Borki”. 
Miejsce: Muzeum Wsi Radomskiej
Więcej na str.  41

8–10 września 2017 roku
X edycja Uliczki Tradycji 
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”
Miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, okoliczne ulice, 
deptak.
Więcej na str.  43–45

15 września 2017 roku
Konkurs Elegancji XXXVIII Warszawskiego Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych – VIII Runda Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych 2017 
W konkursie zostaną wyłonione najlepsze załogi i samochody w poszcze-
gólnych klasach.
Organizator: Automobilklub Polski wraz ze Stowarzyszeniem Radomianie 
Razem
Miejsce: Radom i okolice

17 września 2017 roku
godz. 10.00–17.00
Festyn Bezpieczni w ruchu drogowym
Przewidziany jest pokaz sprzętu i działań służb medycznych, znakowanie 
rowerów, symulator jazdy motocyklem, miasteczko ruchu drogowego dla 
przedszkolaków, jazda na gokartach oraz prezentacja pojazdów zabytko-
wych i konkursy.
Organizator: Automobilklub Radomski 
Wstęp wolny
Miejsce: obiekt zamknięty „Kartodrom-Radom”, wchodzący w skład infra-
struktury Automobilklubu wraz z torem kartingowym
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Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

www.sculpture.art.pl
sekretariat@rzezba–oronsko.pl

Do 17 września 2017 roku
O potrzebie tworzenia widzeń 1929–2017
To już ostatnie dni, żeby zobaczyć niezwykle atrakcyjne, oparte na ilu-
zjach optycznych dzieła sztuki z Ameryki Południowej, Tajwanu i Europy. 
Wystawa realizowana we współpracy z Fundacją Signum obejmuje dzieła 
wybitnych twórców historycznej awangardy i artystów współczesnych.  
W Orońsku zobaczymy m.in. prace takich artystów jak Laszlo Moholy-Nagy, 
Jesus Rafael Soto, Franciszka i Stefan Themersonowie, Wojciech Fangor, 
Kimsooja, Mikołaj Grospierre. Kurator: Grzegorz Musiał. Koordynator: 
Leszek Golec
Miejsce: Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galeria Kaplica

Cały wrzesień 2017 roku
Thorsten Goldberg, Konstruując chmury
W Galerii Oranżeria eksponowane są do 22 października 2017 prace 
Thorstena Goldberga, a w Parku Rzeźby nowe pięciometrowej wysokości  
dzieło artysty Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama, wykona-
ne według projektu autora  w warsztatach Radomia. Poetycka wystawa 
berlińskiego twórcy składała się z rysunków, rzeźb, obiektów, filmu video, 
instalacji dźwiękowej oraz dokumentacji projektów artysty, dotyczących 
sztuki w przestrzeni publicznej. Kuratorka: Eulalia Domanowska. 
Patronat honorowy: Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa 
Nikla.

3 września 2017 roku
Warsztaty rodzinne Sztuka ulotna
Warsztaty zostaną poświęcone tworzeniu dzieł sztuki inspirowanych ulot-
nymi zjawiskami przyrody. Uczestnicy zajęć dokładnie przyjrzą się rzeź-
bom znajdującym się w parku orońskim oraz wystawie prac Thorstena 
Goldberga, a następnie za pomocą alternatywnych materiałów rzeź-
biarskich spróbują stworzyć prace inspirowane swoimi spostrzeżeniami. 
Prowadzenie: Weronika Elertowska.

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej

Zdjęcie udostępnione przez CRP w Orońsku

28 września 2017 roku
Jubileusz 10-lecia działalności przedsiębiorstwa 
społecznego Gospoda Jaskółeczka
W siedzibie Gospody Jaskółeczka Sp. z o.o. w Radomiu zostanie zorgani-
zowana konferencja pt. Historia powstania i działalności Przedsiębiorstwa 
Społecznego Gospoda Jaskółeczka, wraz z prezentacją powstającego Klubu 
Inicjatyw Międzypokoleniowych (efekt Budżetu Obywatelskiego 2017). 
Konferencja zostanie połączona z piknikiem. 
Organizator: Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna 
Pomoc”
Miejsce: Siedziba przedsiębiorstwa społecznego Gospoda Jaskółeczka,  
ul. Królowej Jadwigi 15
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10 września 2017 roku
Warsztaty rodzinne Sztuka codzienna
Warsztaty zostaną poświęcone przedmiotowi gotowemu, który jest 
często przenoszony przez artystę z życia codziennego do świata sztuki. 
Uczestnicy poznają najsłynniejsze obiekty ready made, które wywołały 
rewolucję w sztuce współczesnej i wspólnie zastanowią się, dlaczego 
wzbudzają tak wiele kontrowersji. Podczas zajęć plastycznych poszu-
kamy nowych znaczeń i funkcji dla przedmiotów codziennego użytku. 
Prowadzenie: Weronika Elertowska

17 września 2017 roku
Warsztaty rodzinne Świetlne rysunki
Istotnym elementem dzieł sztuki współczesnej jest światło lub jego brak. 
Wiele prac znajdujących się na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
również wykorzystuje światło lub rzuca niezwykłe cienie. Uczestnicy za-
jęć dokładnie przyjrzą się rzeźbom w parku orońskim, a następnie stwo-
rzą świetlne rysunki inspirowane swoimi spostrzeżeniami. Prace zosta-
ną utrwalone za pomocą dokumentacji fotograficznej. Prowadzenie: 
Weronika Elertowska.

Od 25 września 2017 roku 
Seminarium Otwarte Triennale. 8. Triennale Młodych 
2017 
We wrześniu Orońsko przygotowuje się do cyklicznej imprezy odbywa-
jącej się co 3 lata w Centrum Rzeźby Polskiej – prezentacji najbardziej 
obiecujących artystów najmłodszej generacji. W tym roku będzie ona 
poprzedzona tygodniowym seminarium z udziałem artystów i krytyków. 
Natomiast wystawa zostanie otwarta 1 października.

Godziny pracy CRP
Ekspozycja czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałku, w sezonie let-
nim (1 kwietnia–31 października) od wtorku do piątku w godz. 10.00–17.00, 
weekendy – 10.00– 8.00; w sezonie zimowym (1 listopada– 31 marca) od 
wtorku do niedzieli w godz. 10.00–16.00.
Do wszystkich ekspozycji (Muzeum Rzeźby Współczesnej, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia) obowiązuje jeden bilet wstępu. Bilet należy nabyć  
w Sklepiku w Muzeum Rzeźby Współczesnej, najpóźniej na 30 minut 
przed zamknięciem ekspozycji. Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy  
– 5 zł.

ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
fax 48 331 24 27

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

Do 15 września 2017 roku
Dom Kultury „Borki” w roku szkolnym 2017/2018 
ogłasza nabór uzupełniający na zajęcia:
taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne, warsztaty rękodzieła, naukę gry 
na gitarze elektrycznej, klasycznej, perkusji, keyboardzie, pianinie. Zajęcia 
płatne.

Od 4 września 2017 roku
Dom Kultury „Borki” zaprasza dzieci i młodzież  
na zajęcia pozaszkolne: 
zajęcia taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne; warsztaty rękodzieła; na-
ukę gry na gitarze elektrycznej, klasycznej, perkusji, keyboardzie, pianinie.
Dorosłych DK „Borki” zaprasza na zajęcia fitness (STEP),gimnastykę dla se-
niorów, warsztaty rękodzieła. 
Harmonogram zajęć dostępny na stronie www.dkborki-radom.naszdom-
kultury.pl

Od 15 września 2017 roku
Przedsprzedaż biletów i karnetów na M-3. W tym 
roku wystąpią: Emilian Kamiński, Marek Bukowski, 
Izabela Noszczyk
Karnety w cenie 65zł oraz bilety na 
pojedyncze spektakle w cenie 35zł 
do nabycia w godz. od 9:00 do 20:00 
jedynie w Domu Kultury „Borki” – 
Radom, ul. Sucha 2 (wejście od ulicy 
Batalionów Chłopskich).

Wieczór kabaretowy 
Emiliana Kamińskiego
Emilian Kamiński aktor, reżyser,  
a przede wszystkim dyrektor Teatru 
Kamienica zaprasza na rozmowę 
o historii, o teatrze, o wielkich lu-
dziach – Adamie Hanuszkiewiczu, 
Czesławie Niemenie czy Gustawie 

Dom 
Kultury 
BORKI
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ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

www.dkidalin.radom.pl
dkidalin@poczta.onet.pl

Cały wrzesień 2017 roku
Nabór dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęcia  
prowadzone przez DK „Idalin"
Zajęcia taneczne, modelarskie, plastyczne (nauka malarstwa  i rysunku)

9 września 2017 roku
godz. 12.00
Radomski Rajd Dawnych Rowerów
W ramach Uliczki Tradycji oraz projektu Mobilne Muzeum Rowerów 
Zabytkowych, zorganizowany zostanie rajd turystyczny ulicami Radomia 
z przewodnikiem. Zwiedzanie odbędzie się na przedwojennych rowerach 
(lata 30 XX wieku). Obowiązkowo stroje z epoki.
Start: Rynek (spod hotelu Nihil Novi) 
Wstęp wolny

7, 21, 28 września 2017 roku
godz. 10.00
Klub Seniora – wyjście na basen
Wstęp płatny

10 września 2017 roku
godz. 12.00
Uliczny Retro Wyścig Kolarski
Impreza w ramach projektu Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych – 
Budżet Obywatelski 2017. Wyścig na dystansie 10 km (11 okrążeń), roze-
grany zostanie na przedwojennych rowerach oraz w strojach z epoki (lata 
30 XX wieku). 
Wyścig poprzedzi wystawa zabytkowych aut, rowerów oraz motocykli.
Start: ulica Żeromskiego (plac przed Kościołem Garnizonowym) 
Wstęp wolny

17, 24 września 2017 roku
godz. 17.00
Spotkanie Klubu Seniora
Wstęp płatny – 10 zł

Dom 
Kultury 
IDALIN

Holoubku, którzy odcisnęli piętno na naszej rzeczywistości. Aktor wyko-
na też pieśni znanych bardów m.in. Niemena, Brela, Okudżawy, a także 
te skomponowane przez Emiliana Kamińskiego we współpracy z Janem 
Jakubem Należytym. Prawdziwym rarytasem są utwory z repertuaru 
Teatru Domowego – legendarny „Bluzg” i „Wrona”.

Mistrzowie Seksu to komediowe show w wykonaniu Marka 
Bukowskiego. Cenione przez mężczyzn, a uwielbiane przez kobiety. 
Polską wersję spektaklu stworzyli Jerzy Hutek oraz Robert Górski. Marek 
Bukowski jest równie wiarygodny jako profesjonalny macho, obiektywny 
naukowiec czy udręczony kochanek. Kto widział „Supermenkę „ w wy-
konaniu Jowity Budnik , rozpozna w nim partnera Moniki – Wiktora. Po 
wysłuchaniu jego wykładu będziecie dużo mądrzejsi. Partnerka dowie 
się czegoś o swoim mężczyźnie, a mężczyzna o swojej ukochanej. Tutaj 
poważne ostrzeżenie: pierwsze trzy noce po obejrzeniu spektaklu można 
mieć nieprzespane! 

Listy do Michaliny w wykonaniu Izabeli Noszczyk to ciepła i wzru-
szająca, acz niepozbawiona elementów komizmu opowieść o dojrzałej 
kobiecie, która wierząc w swój temperament, pewność siebie i umiejęt-
ność docierania do serc i umysłów innych ludzi, postanawia pomagać im 
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, prowadząc tzw. coaching 
rozwodowy. Jednak czy potrafimy kierować cudzym życiem dopóki sami 
nie rozwiążemy zagadek w własnej przeszłości? Co dręczy Zuzannę? Jaką 
skrywa bolesną tajemnicę? Czy potrafi pomóc sama sobie?

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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ul. Żeromskiego 56 
(siedziba główna)

tel. 48 385 80 81
fax 48 385 80 80

ul. Traugutta 31/33 
(Galeria)

tel./fax 48 360 17 27
(American Corner)

tel. 48 381 67 88
www.laznia-radom.pl 

poczta@laznia-radom.pl

1 września 2017 roku
godz. 18.00
Parkowa Fest Rock 2017 Made By Łaźnia.  
V koncert konkursowy
Miejsce: Muszla koncertowa

2 września 2017 roku
godz. 11.00
Wyspiański pod Kochanowskim. Radomska odsłona 
Narodowego Czytania dramatu Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego
Miejsce: Plac przed pomnikiem Jana Kochanowskiego

2 września 2017 roku
godz. po zmroku
Radomskie Kino Letnie: Dla dzieci i nie tylko. Legendy 
dobranocek
Przypomnienie znanych i lubianych produkcji Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej, m in. Reksio, Bolek i Lolek czy Pampalini łowca zwierząt.
Miejsce: Plac przed Urzędem Miejskim

3 września 2017 roku
godz. 17.00
Występ Młodzieżowego Zespołu Ludowego 
Guzowianki
Przygrywa kapela Bursów.
Miejsce: Muszla koncertowa

8 września 2017 roku
godz. 17.00
Wystawa Adama Kołakowskiego 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Prowadzi własną 
Pracownię Rzeźby i Malarstwa w Opinogórze Górnej.
ul. Żeromskiego 56

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin

21 września 2017 roku
godz. 18.00
Wystawa malarstwa Krzysztofa Ciecieląga

Krzysztof Ciecieląg urodził się w Radomiu. Z wykształcenia jest eko-
nomistą, ale ukończył również Szkołę Plastyczną I i II stopnia im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu. Był nauczycielem wychowania plastycz-
nego oraz plastykiem w Zakładach Garbarskich, długie lata w Teatrze 
Powszechnym im. Jana Kochanowsiego, a następnie w Domu Kultury 
Zakładów Metalowych. Obecnie pracuje jako plastyk Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej i działającego przy niej teatru Proscenium oraz  
w Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr. Projektuje i wykonuje scenogra-
fie do koncertów muzycznych i innych imprez kulturalnych. Był pro-
jektantem i wykonawcą wielu scenografii poza Radomiem, m.in. do 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej w Kołobrzegu (we współ-
pracy z Telewizją Polsat). Wykonuje również ilustracje książkowe dla dzieci  
i do tomików  poezji. Równocześnie z działalnością zawodową tworzy ob-
razy (olejne, akwarelowe), które eksponowane były na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, również poza Radomiem. 

23 września 2017 roku
godz.16.00
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – impreza 
integracyjna
Wstęp za zaproszeniem

26 września 2017 roku
godz. 16.00
Klub Seniora –wyjście do kina Helios
Wstęp płatny
[ 22 ] [ 23 ]



Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia-RKŚTiG

8 września 2017 roku
godz. 18.00
Parkowa Fest Rock Made By Łaźnia. Koncert finałowy, 
ogłoszenie zwycięzców
Miejsce: Muszla koncertowa

9 września 2017 roku
godz. 19.00
Ballady i romanse. Córki dansingu – koncert  
w ramach festiwalu Opętani literaturą
Miejsce: Muszla koncertowa

14 września 2017 roku
godz. 18.00
Wojciech Kilar – wieczór wspomnień 
W programie promocja książki Barbary Gruszki – Zych oraz muzyka kom-
pozytora na żywo.
Więcej na str. 12
ul. Żeromskiego 56

17 września 2017 roku
godz. 17.00
Młodzież zaawansowana – Reaktywacja: Wszystko 
Etno. Pozytywna impreza ponad generacjami
Organizatorzy: Stowarzyszenie Miejska Partyzantka Geriatryczna, Łaźnia  
RKŚTiG. W programie m. in. konkursy, koncert zespołów Guzowianki  
i Zawołany Skład Weselny.
Miejsce: plac pod fontannami, pomnik Jana Kochanowskiego, muszla 
koncertowa

18 września 2017 roku
godz. 18.00
Popularne problemy ze sztuką współczesną 
Cykl gościnnych spotkań z dr. Kazimierzem M. Łyszczem, wykładowcą 
Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Temat spotkania: Powikłany los dzieł sztu-
ki. Zmiany wartości i własności. Mile widziane jest aktywne uczestnictwo 
w dyskusji.
ul. Traugutta 31/33

19 września 2017 roku
godz. 18.00
Kurs fotografii – Historia fotografii
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne proponuje cykl spotkań ukierun-
kowany na naukę tajników fotografowania. Kurs planowany jest na dwa 
okresy, czasowo tożsame z latami szkolnymi. Podczas zajęć w roku 2017/18 
odbywać się będą zajęcia teoretyczne o podstawach fotografowania  
i kompozycji fotografii. Zajęcia prowadzić będą członkowie RTF, przedsta-
wiając prezentację multimedialną na określony temat. Po wykładzie obec-
ni będą mogli prowadzić dyskusję i zadawać pytania.
Zaczynamy od przedstawienia historii fotografii: odkrycia zjawisk optycz-
nych – camera obscura; światłoczułość – eksperymenty chemiczne; 
Daguerre i dagerotypia; Talbot i papierowy negatyw; fotografia zdoby-
wa świat; rozwój technologiczny; sylwetki kilku ważniejszych fotografów 
świata; początki fotografii w Polsce; sylwetki kilku ważniejszych foto-
grafów polskich. Udział w zajęciach jest dobrowolny, ogólnodostępny  
i bezpłatny.
Miejsce: ul. Żeromskiego 56

22 września 2017 roku
Koncert Radomskiej Orkiestry Wojskowej
Miejsce: Muszla koncertowa
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Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

ul. Kopernika 1
tel. 48 383 60 77
tel. 602 360 099

tel. 48 386 16 60 (kino informacja)
fax 48 383 60 78

www.elektrownia.art.pl
poczta@elektrownia.art.pl

Cały wrzesień 2017 roku
Małgorzata Jabłońska, BIO. Ekspozycja w ramach 
projektu Kadry pod napięciem
Kuratorka wystawy Monika Małkowska: „Małgosię Jabłońską inspirują zja-
wiska „zimne” i bezosobowe: cyfrowa infografika, gry komputerowe, kloc-
ki Lego, japoński komiks, „język” designu. To wszystko przerabia po swoje-
mu, nadając „wypowiedziom” kształt elegancki, efektowny i… zwodniczy. 
Jak wiadomo, pamięć bywa zwodnicza. Natomiast emocje nie oszukują. 
Czujesz, co czujesz. Boli, co boli, wzrusza, co wzrusza. Przed sobą nie da się 
uciec.Toteż Małgorzata Jabłońska opowiada nam nie życiorys, lecz rysuje 
biografię uczuć…”. 
Wystawa czynna do 31 października 2017 roku.

1 września 2017 roku
godz.18.00
Wernisaż Od Malewicza do Strzemińskiego
Wystawa, której kuratorem jest dr Janusz Zagrodzki, jest organizowana  
w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Awangardy, upamiętniają-
cych setną rocznicę pierwszego wystąpienia na ziemiach polskich arty-
stów tej formacji. Ekspozycja będzie składać się z trzech głównych zespo-
łów dzieł. Pierwszy z nich to prace artystów awangardy, m.in. jednego  
z najbardziej wpływowych twórców XX wieku Kazimierza Malewicza – 
autora suprematyzmu, Władysława Strzemińskiego – twórcy unizmu czy 
wybitnej rzeźbiarki Katarzyny Kobro. Drugi zespół przedstawi dorobek 
wybranych artystów rozwijających awangardowe założenia w okresie po-
wojennym, m.in. Henryka Stażewskiego i Stefana Gierowskiego. Ostatni 
– prace współczesnych artystów, którzy ukazują znaczenie awangardowej 
spuścizny dla współczesnej kultury. Na wystawie można będzie zobaczyć 
rzadko pokazywane dzieła z kolekcji prywatnych, muzeów, a także prace 
ze zbiorów „Elektrowni”. Organizatorzy przygotowują również bogato ilu-
strowany katalog.
Wystawa odbywa się honorowym patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz pod auspicjami Polskiego 
Komitetu do spraw UNESCO. Wystawa dofinansowana przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wystawa 
czynna do 29 października 2017.

Władysław Strzemiński, Okno, 1948, olej, płótno, 71 x 58,5 cm, wł. Galeria Starmach. 
Fot. Marek Gardulski, dzięki uprzejmości Galerii Starmach
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8 września 2017 roku
godz. 15.00
Wystawa poplenerowa XXXIV Pleneru dla Artystów 
Posługujących się Językiem Geometrii
Plener odbył się w dniach 2–10 września 2016 roku w Radziejowicach pod 
hasłem Sztuka a wartości ponadczasowe. Zakończyła go wystawa zorga-
nizowana w Warszawie w „Galerii Delfiny”. Ubiegłoroczny, radziejowicki 
plener, zgromadził 45 artystów, w tym 28 polskich i 17 zagranicznych  
z Austrii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, Szwecji i Szwajcarii.
Mimo że wszyscy uczestnicy pleneru należą do jednego nurtu sztuki zwa-
nego abstrakcja geometryczną, zarówno ich postawy jak i twórczość są 
bardzo różnorodne pod względem treści i formy. Od twórczości dyktowa-
nej wyłącznie intelektem i podporządkowanej ścisłym rygorom matema-
tycznym poprzez malarstwo całkowicie wprawdzie wyabstrahowane, ale 
w odczuwalny sposób inspirowane otaczającą rzeczywistością, zwłaszcza 
pejzażem, aż po obrazy oddziałujące silnym napięciem emocjonalnym 
czy intensywnie zapraszające do medytacji. Na uroczystości otwarcia 
anonsowanej wystawy w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia obecna będzie większość autorów eksponowanych prac.
Kuratorka wystawy: Bożena Kowalska. Wystawa czynna do 29 paździer-
nika 2017 roku

8 września 2017 roku
godz. 16.00
Andrzej Jakub Olejniczak, Plane Transformation 
from the Series Vanishing Space

Jan Pamuła, Seria komputerowa 1, 2016, akryl, płótno, 80 x 80 cm.
Zdjęcia prac wykonał Marcin Kucewicz

Black and white reason for the reaction – thinking about Archimedes 2011
installation – approximate overall dimensions 3D objects , 

painted aluminum, illumination 197” x 40” x 80”
[fotografia ©2017 Andrzej Jakub Olejniczak]

Andrzej Jakub Olejniczak: Cykl prac zatytułowany Transformacja 
Płaszczyzny jest jedną z prób odkrycia podwójnej zależności. Jedną z nich 
jest element monochromatycznej bazy – tła z utajonym dynamizmem 
ledwo dostrzegalnych natężeń, którego porządek jest zakłócony poprzez 
załamania i rozcięcie powierzchni. Ten drugi aspekt ma głębsze działanie, 
bowiem przez relację światła i cienia uzyskuje dodatkową cechę zmien-
ności i przenikania przez warstwę tła, tworząc nowe napięcia dynamicz-
ne. Powoduje to wariacje w postrzeganiu reliefu i staje się mechanizmem 
transformującym te kompozycje. W końcowym rezultacie odbiorca jest 
decydującym choreografem tych zdarzeń, a moja rola sprowadza się do 
tworzenia struktur, które zapraszają do interakcji i nowego postrzegania. 
Są to próby ustalenia fundamentalnych zasad harmonizacji tych minima-
listycznych działań, które przez kontrast wielkości i dynamizm definiują 
wewnętrzne relacje płaszczyzny. Często mówiąc o moich pracach uży-
wam terminów muzycznych. Podobnie jak w muzyce, moje prace grają, 
wpływając na wyobraźnię poprzez rytmiczne powtórzenia i tonalne in-
terpretacje. Harmonizują lub też tworzą dysonanse, ciągle dekonstruując, 
przetwarzają i ukazują się w lustrzanym odbiciu ze zmienionym kątem 
widzenia czy też deformacją…”. 
Kurator wystawy: Józef Żuk Piwkowski. Wystawa czynna do 29 paździer-
nika 2017 r.
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ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

Od 1 września 2017 roku
My i świat wokół nas – wystawa prac plastycznych 
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomiu
Na przestrzeni lat uczniowie PG nr 3 (a wcześniej Szkoły Podstawowej nr 
40) poprzez swoje prace pokazywali wrażliwość artystyczną, predyspo-
zycje twórcze, zdolności i umiejętności. Niniejsza wystawa ma na celu 
zaprezentowanie spośród wielu prac tych wybranych, pokazujących, że 
młodzi ludzie to osoby myślące samodzielnie, skłonne do głębszych re-
fleksji. Uczniowie kształcącą się pod okiem Anny Bisialskiej – pedagoga  
i plastyka. Wystawa czynna do 30 września 2017 r.
Galeria F- 16, Filia nr 16, ul. Barycka 2

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
im. Józefa A. 
i Andrzeja S. Załuskich

Kino studyjne filmów artystycznych (wstęp płatny)
Premiery: 
1– 7 września – Podwójny kochanek, thiller, reż. Francois Ozon, Francja 2017 
(107’)
1–7 września – Bracia Lumiere, dokumentalny, reż. Thierry Fremaux, Francja 
2017
8–21 września – Tulipanowa gorączka, melodramat, reż. Justin Chadwick, 
USA, Wielka Brytania 2017 (107’)
15–28 września – The Square, dramat, reż. Ruben Östlund, Dania, Francja, 
Niemcy, Szwecja 2017 (142’)
od 22 września – Ptaki śpiewają w Kigali, dramat, reż. Joanna Kos-Krauze, 
Krzysztof Krauze, Polska 2017 (113’)

Dyskusyjny Klub Filmowy
4–6 września – Przegląd Adaptacji Filmowych w ramach festiwalu 
Opętani Literaturą (seanse godz. 18.15)
4 września – Mężczyzna imieniem Ove, dramat obyczajowy, adaptacja po-
wieści Fredrika Backmana, reż. Hannes Holm, Szwecja 2015 (116’); 2 czer-
wca – Aquarius, dramat, reż. Kleber Mendonca Filho, Brazylia 2016 (142’);
5 września – Piękne dni, dramat obyczajowy, adaptacja sztuki Petera 
Handkego, reż. Wim Wenders, Francja, Niemcy 2016 (97’); 
6 września – Tulipanowa gorączka, melodramat, na podstawie powieści 
Deborach Moggach, reż. Justin Chadwick, USA, Wielka Brytania 2017 (107’) 
– pokaz przedpremierowy.
11 września – Safari, reż. Ulrich Seidl, dokumentalny, Austria 2016 (91’)
18 września – Boski porządek, dokumentalny, reż. Petra Biondina Volpe, 
Szwajcaria 2017 (96’)
24 września – Sztuka na Ekranie – Galeria Uffizi we Florrncji: podróż w głąb 
Renesansu, dokumentalny, (3D)
Wielowymiarowa, multisensoryczna podróż do czasów włoskiego rene-
sansu dzięki najpiękniejszym, reprezentatywnym dziełom sztuki tego 
okresu. Dzięki technologii 3D film zapewnia bezprecedensowe wrażenia 
wizualne: dzieła sztuki mówią same za siebie.
25 września – Dzikie róże, dramat, Anna Jadowska, Polska 2017 (90’)

Karnety na trzy dowolnie wybrane filmy w ramach DKF – 21 zł, karnet na 
jeden film - 10 zł. Szczegóły programu na stronie www.elektrownia.art.pl

Filmy dla dzieci
Od 1 września – O czym szumi las, animowany, reż. Rasmus A. Sivertsen, 
Norwegia 2016 (75’) (premiera)

Informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie 
internetowej www.elektrownia.art.pl
MCSW „Elektrownia” w Radomiu zastrzega sobie prawo zmian repertuaru.

2 września 2017 roku
godz. 12.00–14.00
Bookcrossing – uwalnianie książek
Z okazji ponownego otwarcia Fili nr 2 MBP zaprasza wszystkich czytelni-
ków na lubiane przez wszystkich książkobranie. Będzie możliwość „uwol-
nienia” książek zaproponowanych przez bibliotekę, znalezienia dawno 

Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną
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szukanego tytułu, książkowych odkryć. Każdy, kto przyjdzie do biblioteki 
tego dnia do biblioteki, będzie mógł także zaprezentować książki, które 
chce podarować, zamienić lub pokazać innym. 
Filia nr 2, Zientarskiego 1 A

5 września 2017 roku
godz. 18.00
Kartka z wakacji – otwarcie zbiorowej wystawy 
fotografii członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Wyjeżdżając na wakacje staramy się nie zapominać o najbliższych i przyja-
ciołach. Dobrym zwyczajem jest przesłać krótką informację o sobie i miej-
scu, w którym przebywamy. Członkowie RTF-u również nie zapomnieli  
o swoich przyjaciołach i przesyłają im fotograficzną kartkę z wakacji. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

6 września 2017 roku
godz. 17.00
Bieguny – otwarcie wystawy fotografii Marty 
Wiktorii Trojanowskiej

świetlania z asynchronicznymi błyskami lampy, co powoduje efekt ruchu 
i jednoczesnego zamrożenia obrazu.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

7 września 2017 roku
godz. 18.00 
Ptaki – otwarcie wystawy fotografii autorstwa 
Tomasza Kuny i Marka Zawadzaka
Marek Zawadzak od dzieciństwa 
był obserwatorem dzikiej przy-
rody. Od 8 lat uwiecznia ją na 
fotografiach. Jego najczęstszymi 
bohaterami zdjęć są ptaki, cho-
ciaż nie tylko. Wstając o świcie, 
wyjeżdża w teren, licząc na ideal-
ne światło i mnogość gatunkową 
ptactwa.
Tomasz Kuna – fotograf przyrody 
od ponad 10 lat. Członek Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego  
i Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego. Zwycięzca konkursu ogło-
szonego przez Prezydenta Radomia „Cudze chwalicie, swego nie znacie 
– skarby Radomia” 2014. Na końcowy efekt jego fotografii składa się wiele 
przygotowań: szukanie ciekawych miejsc, długie obserwacje ptaków, na-
stępnie budowa odpowiednich kryjówek – czatowni lądowych, wodnych 
lub pływadełek. 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

21 września 2017 roku
godz. 14.00
Biblioteka dla seniora – impreza czytelnicza  
promująca czytelnictwo wśród seniorów
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

21 września 2017 roku 
godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Izabelą Krasińską i promocja 
najnowszej powieści Za głosem serca
Izabela Maria Krasińska, rocznik 1989, absolwentka filologii polskiej. 
Uwielbia koty, francuską muzykę, literaturę pozytywistyczną i polskie re-
portaże. Wielbicielka kina studyjnego oraz serialu The Walking Dead. Od lat 
wierna fanka Garou, który niechcący odmienił jej życie (bardziej niż pozy-
tywnie). Aby zrozumieć o czym śpiewa, nauczyła się francuskiego. Śmieje 
się, że jest magistrem ironii (pracę magisterską napisała o ironii w twór-
czości Zygmunta Miłoszewskiego). Z natury melancholijna i ponura, choć 
bliźni uważają inaczej. Mieszka w małej miejscowości pod Radomiem. 
Autorka powieści: Pod skrzydłami miłości oraz Za głosem serca.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1 A

Konik na biegunach w literaturze, sztuce i grafice użytkowej przedstawia-
ny jest jako symbol beztroskiego dzieciństwa. Obiekt marzeń wielu dzieci, 
pierwszy towarzysz dalekich „wypraw”. Czy tylko? A może metafora nas 
– dorosłych, uwięzionych w życiowych schematach, które nie pozwalają 
wyrwać się do przodu, bo jedyne co tak naprawdę możemy, to rozkołysać 
bieguny i obijać się o skrajności…
Na ekspozycję złoży się cykl archiwalnych fotografii zamykających  
w kilkunastu kadrach historię przedmiotu oraz autorskie fotografie, które 
przewartościowują ten uroczy symbol dzieciństwa. Fotografie te, wolne 
od cyfrowych przetworzeń, zostały wykonane na długich czasach na-
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Główna siedziba – ul. Parkowa 1 
tel./fax. 48 364 29 68

amfiteatr.radom@wp.pl
www.amfiteatr.radom.pl

Kuźnia Artystyczna  
– ul. Daszyńskiego 5
tel./fax. 48 679 61 03

kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2

tel. 667 901 915

1, 4, 11 września 2017 roku
MOK „Amfiteatr” rozpoczyna realizację 
zwycięskich inicjatyw w drugiej części 
projektu Kreatywni razem. Cały Radom  
w Amfiteatrze, realizowanym w progra-
mie Narodowego Centrum Kultury „Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”. 
Przypomnijmy – pierwszy etap projektu 
obejmował stworzenie diagnozy potrzeb, potencjału i możliwości spo-
łeczności lokalnej. Ogłoszony został także konkurs na kulturalne pomysły 
mieszkańców miasta. 
Zwyciężyły przedsięwzięcia warsztatowe, angażujące różne pokole-
nia, dzięki czemu będziemy mogli bezpłatnie uczestniczyć w kilku 
inicjatywach.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy pod numerem tele-
fonu 667 901 900.
Inicjatywy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
Wstęp wolny

1 września, godz. 18.00
Młody, stary – dwa bratanki
MOK zaprasza młodzież od 12. roku życia oraz osoby dorosłe na cykl 
warsztatów, w czasie których stworzymy grę terenową, opartą na historii  
i ciekawostkach dotyczących osiedla Oboziska, oraz Radomia. Dzięki 
udziałowi w tych spotkaniach poszerzymy wiedzę na temat naszego 
miasta, zgłębimy tajniki tworzenia takiej gry, a także miło i kreatywnie 
spędzimy wspólnie czas. W ramach projektu przewidujemy regularne 
zajęcia, m.in. z zakresu tworzenia zagadek do gry, z plastykiem oraz prze-
wodnikiem turystycznym. Efektem pracy będzie stworzenie gry miejskiej,  
w którą – w finale inicjatywy – zagrają później mieszkańcy Oboziska 
i całego miasta. MOK zapewnia wszystkie potrzebne materiały oraz 
poczęstunek. 

26 września 2017 roku
godz. 10.00
Biblioteczne bajanie – impreza czytelnicza dla dzieci
Po wakacyjnej przerwie MBP wznawia znany i lubiany cykl spotkań dla 
młodych czytelników. 
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

29 września 2017 roku
godz. 10.30
Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania
Osoba czytająca to gość-niespodzianka. Dzień Głośnego Czytania usta-
nowiony został w 2001 roku przez Polską Izbę Książki celem popularyzacji 
czytania dzieciom.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a

30 września 2017 roku 
godz. 10.00
XII otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza 
Polskiej Ortografii 2017
Jeszcze do 28 września MBP czeka na zgłoszenia osób chętnych do 
wzięcia udziału w dyktandzie radomskim. Dyktando rozpocznie się 30 
września 2017 roku o godz.10.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury  
i Sztuki „Resursa Obywatelska” ( ul. Malczewskiego 16). Tekst przygotował 
i tradycyjnie podyktuje prof. Andrzej Markowski. Do boju o tytuł mistrza 
mogą zgłaszać się wszyscy mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego. 
Zgłoszenia składać można osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej,  
ul. Piłsudskiego 12 lub elektronicznie na adres: biblioteka@mbpradom.
pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres i numer telefonu.  
W tym roku dodatkową atrakcją będzie tzw. dyktando mistrzów, w którym 
wezmą udział dotychczasowi zwycięzcy i wyróżnieni. Dyktando mistrzów 
odbędzie się zaraz po tradycyjnym radomskim dyktandzie. 
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi o godz. 
15.00 w Bibliotece Głównej, ul. Piłsudskiego 12, sala 36.

Godziny otwarcia galerii:
Sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10: poniedziałek-piątek 9.00–19.00;  
sobota 9.00– 15.00; 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa: poniedziałek-piątek 
9.00–19.00; sobota 9.00–15.00;
Galeria „F-16”, ul. Barycka 2: poniedziałek, środa, piątek 12.00 –18.00; wto-
rek, czwartek  9.00–15.00.

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR

[ 34 ] [ 35 ]



Praca Pawła Sambora

4 września, godz. 17.00
Uszyj SpódNice – Artystyczne Szycie
MOK zaprasza na cykliczne spotkania przy nauce szycia razem z grupą 
Radomskie Uszytki. Warsztaty w szczególności dedykowane są parom 
międzypokoleniowym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży oraz seniorom. 
Będziemy mogli wspólnie poznać tajniki wykroju i obsługi maszyny do 
szycia, a przy okazji nawiązać pozytywne relacje między babcią i wnucz-
ką, matką i córką (oczywiście mile widziani również panowie). 
Motyw spódnicy jest tu przykładową propozycją, stanowiącą pretekst do 
nawiązania dialogu między pokoleniami i czerpania z doświadczeń star-
szego pokolenia oraz rozwijania pasji. MOK zapewnia potrzebny sprzęt  
i materiały. 

11 września, godz. 17.00
Uwolnij Swój Głos. Terapeutyczny potencjał śpiewu
MOK zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego, swobodnego śpie-
wania. W czasie planowanych warsztatów poznamy możliwości własne-
go głosu, dowiemy się wielu ciekawych rzeczy na temat relaksacyjnego 
oddziaływania śpiewu. Razem weźmiemy udział w ćwiczeniach ułatwia-
jących swobodny śpiew – także z akompaniamentem. Nauczymy się 
również przykładowych pieśni, sięgając do zasobów kultury żydowskiej, 
poznając utwory tradycyjne oraz gospel). 
Nie musisz umieć śpiewać – przyjść może każdy, bez względu na wiek  
i możliwości wokalne. 
MOK zapewnia niezbędne materiały. 

Do 17 września 2017 roku
Warsztaty literackie: komiks i bajkopisarstwo
MOK „Amfiteatr” rozpoczyna rekrutację na bezpłatne warsztaty komikso-
we i bajkopisarskie. Wyślij próbkę swoich prac do 17 września i dostań się 
na wybrane warsztaty prowadzone przez uznanych praktyków. Najlepsze 
materiały zostaną wydane w drukowanej antologii. Warsztaty poprowa-
dzą doświadczeni i nagradzani specjaliści: Marta Trojanowska (bajkopi-
sarstwo) i Paweł Sambor (komiks).
Zasady rekrutacji:
Prace prosimy przesyłać do 17 września 2017 roku na adres: warsztaty_lite-
rackie@amfiteatr.radom.pl
– warsztaty komiksowe: pięć skanów prac artystycznych,
– warsztaty bajkopisarskie: (1–2 strony maszynopisu).
W warsztatach mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia. Jedna osoba 
może uczestniczyć we wszystkich warsztatach. Warsztaty rozpoczną się 
we wrześniu. Każdy z nich to sześć dwugodzinnych spotkań odbywają-
cych się raz w tygodniu. Liczba miejsc jest ograniczona.
Projekt finansowany jest z budżetu obywatelskiego 2017 „Kuźnia talentów 
– warsztaty literacko-teatralne”.

Prowadzący:
Bajkopisarstwo – Marta Wiktoria Trojanowska – ukończyła filologię 
polską na UMCS w Lublinie, podyplomowe studia z bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej oraz z zakresu edytorstwa i rynku książki. 
Na co dzień pracownik Działu Promocji MBP w Radomiu. Autorka arty-
kułów krytycznoliterackich dotyczących literatury dla dzieci i młodzie-
ży, czytelnictwa i promocji książki, zamieszczanych w czasopismach: 
Guliwer, Świat Książki Dziecięcej, Bibliotekarz Radomski, Biblioterapeuta  
i in. Pasjonatka literatury dla dzieci i młodzieży, kolekcjonerka wydań Alicji 
w Krainie Czarów. Prowadzi blog o powieści Carrolla. Współpracuje z lokal-
nymi wydawnictwami w zakresie redakcji i korekty różnorodnych tekstów. 
Wydała dwie książeczki dla dzieci: 3 dobre uczynki. Twardowski wraca na 
Ziemię (wyd. WAM, Kraków 2014) oraz Przygoda z Radomiem. Zbiór cieka-
wostek (wyd. Lucky, Radom 2017). 
Komiks – Paweł Sambor – zawodowy ilustrator, rysownik i grafik. 
Współzałożyciel magazynu komiksowego B5. Autor odnoszącego sukcesy 
w Stanach Zjednoczonych wydanego na ComiConie w San Diego komik-
su Harbor Moon oraz klipu promującego Wrocław na Euro 2012. 

9 września 2017 roku
godz. 10.00–14.00
Dzień otwarty w Kuźni Artystycznej
Kuźnia Artystyczna zaprasza rodziców z dziećmi, młodzież i dorosłych. 
Będzie można poznać ofertę oraz zapisać się na wybrane zajęcia. W pro-
gramie Dnia Otwartego pokazy, występy artystyczne, konkursy i wiele in-
nych atrakcji! Tego dnia otwarte będą wszystkie pracownie, będzie można 
porozmawiać z instruktorami, na wszystkich zainteresowanych będą cze-
kały wielkoformatowe gry i majsterkownie.
W ofercie Kuźni Artystycznej są: zajęcia teatralne, taneczne i balet dla 
dzieci, gimnastyka artystyczna, a także flamenco dla dzieci i do-
rosłych. Odbywają się zajęcia muzyczne: nauka gry na gitarze oraz na 
instrumentach klawiszowych – dzieci od 7 roku życia oraz dorosłych; ze-
spół muzyczny – dla młodzieży, studio piosenki – nauka śpiewu dla dzieci  
i młodzieży. W ofercie są też zajęcia z zakresu rękodzieła artystycznego 
dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia szachowe dla dzieci i dorosłych. Ale to 
nie wszystko, będzie również sporo nowości. 
Wstęp: wolny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
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15 września 2017 roku
godz. 19.00–21.00
Jubileusz Radomskiej Kapeli Podwórkowej 
„Halniacy”

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

ki honorowej. Z tej okazji 15 września 2017 roku zapraszamy na Koncert 
Jubileuszowy Halniacy i przyjaciele. W koncercie oprócz gospodarzy zapre-
zentują się zaprzyjaźnione zespoły muzyczne. 
Miejsce: dziedziniec w Miejskim Ośrodku Kultury „ Amfiteatr” 
Wstęp wolny

30 września 2017 roku
godz. 10.00–14.00
Tańcowała igła z nitką/Uszytki-pożytki
Wraz z Radomskimi Uszytkami Kuźnia Artystyczna zaprasza na familijne 
warsztaty szycia. Rodziców z dziećmi do wykonania poduszki… w kształ-
cie emotikona. Będzie to świetna ozdoba dziecięcego pokoju, ale też 
wspaniały prezent. Zabawa jest bezpieczna, a wrażenia z tak poważnego 
zadania do wykonania, z pewnością niezapomniane.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp: 20 zł – wejście rodzinne (1 dziecko + 1 dorosły).
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

30 września 2017 roku
godz. 10.00–1.00
Zawirowania Radomskie
Warsztaty + potańcówka
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
Wstęp wolny

Klub Osób Niepełnosprawnych
Spotkania Klubu odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 14.00–18.00 
w budynku Scena Obozisko przy ul. Śniadeckich 2. Więcej informacji na 
www.amfiteatr.radom.pl

W tym roku przypada 45. rocznica istnienia Radomskiej Kapeli 
Podwórkowej „Halniacy”, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury 
„Amfiteatr” w Radomiu. „Halniacy” to jedyny zespół w Radomiu, który 
w swoim repertuarze prezentuje folklor miejski. Kapela istnieje od września 
1972 roku. Gra i śpiewa własny, oryginalny repertuar, poruszający sprawy 
dotyczące dawnego i współczesnego Radomia. Od momentu powstania 
prezentuje profesjonalny poziom, szybko zdobywając powszechne uzna-
nie dające jej miejsce w czołówce kapel podwórkowych w kraju, czego 
dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich festiwalach 
i przeglądach, m.in. dwukrotne zdobycie Głównej Nagrody (1977 i 1989)  
w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr i Kapel Podwórkowych w Przemyślu, 
II miejsce i „Srebrna Miotła” – Przemyśl 1992 r., wielokrotnie Główna 
Nagroda na Mazowieckich Spotkaniach Kapel Podwórkowych w Siennie, 
Główna Nagroda – Warta 1997 r.
Na przestrzeni lat kapelę tworzyło wielu muzyków, ale trzon stanowili lu-
dzie grający w niej od samego początku, dzięki czemu zachowany został 
jej tradycyjny charakter oraz prezentowanie wyłącznie własnej twórczości. 
Kapela dotychczas nagrała dwie płyty długogrające. Obecny skład kapeli: 
Andrzej Sobczak – skrzypce (od początku istnienia kapeli – 45 lat), Jerzy 
Faliński – gitara, śpiew (od początku istnienia kapeli – 45 lat), Marek Karolak 
– banjo, śpiew (od 36 lat), Mieczysław Stanik – gitara bas, kontrabas (od 30 
lat), Zbigniew Fajdek – akordeon (od 5 lat).
Jubileusz 45-lecia Radomskiej Kapeli Podwórkowej „Halniacy” będzie 
świetną okazją do podsumowania jej działalności i wręczenia odzna-
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ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

www.muzeum–radom.pl
muzeumwsi@muzeum–radom.pl

3 września 2017 roku
godz. 10.00–19.00
XIX Święto Chleba
Dziewiętnaste już „Święto 
Chleba” rozpocznie się uroczystą 
mszą świętą w intencji rolników, 
młynarzy i piekarzy. Uroczystość 
zwyczajowo skoncentrowana 
będzie wokół prezentacji kunsztu 
piekarskiego oraz pokazów tra-
dycyjnych obrzędów żniwnych 
i pracy na wsi. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie 
prezentacja wieńców dożynkowych, zgłoszonych do udziału w konkursie 
„Tradycyjny wieniec dożynkowy”. Organizatorzy proponują również kier-
masz wyrobów piekarniczych, kiermasz twórczości ludowej i zwiedzanie 
ekspozycji w Muzeum Wsi Radomskiej. W części artystycznej wystąpią: 
Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy” i kapele ludo-
we  z Radomskiego.
„Święto Chleba” organizowane jest wspólnie z Urzędem Miejskim  
w Radomiu, Cechem Piekarzy w Radomiu i DK „Borki”. 
Wstęp płatny

Od 3 września 
Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej
Na wystawie prezentowane są kościoły wraz z ich wyposażeniem, dzwon-
nice oraz nagrobki cmentarne. Fotografie wykonano podczas objazdów 
terenowych zrealizowanych w latach 2016–2017. Za obszar badawczy 
przyjęto historyczne granice Puszczy Kozienickiej. Przyjmuje się, że 
pierwotnie ów kompleks leśny był określony widłami rzek Wisły, Pilicy  
i Mlecznej oraz drogą Radom–Zwoleń–Puławy. Zbierając materiały foto-
graficzne zwrócono uwagę na zabytkowe kościoły, czyli budowle wznie-
sione przed II wojną światową oraz parafialne cmentarze rzymskokatolic-
kie. Ekspozycja koncentruje się nie tylko na zewnętrznym wyglądzie
świątyń. Ukazuje także wybrane elementy kościelnego wnętrza w postaci 
ambon, chrzcielnic i ściennych malatur. Zdjęcia nekropolii prezentujące 
bramy cmentarne oraz poszczególne rodzaje nagrobków zostały po-

Muzeum Wsi 
Radomskiej

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej

Zdjęcie udostępnione przez  
Muzeum Wsi Radomskiej
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dzielone na dwie główne części. Pierwszą grupę stanowią przykłady na-
grobnych pomników elity społeczno- finansowej, wykonane w kamieniu 
i żeliwie, głównie w stylu neoklasycznym, romantycznym i neogotyckim. 
Druga grupa przybliża różne formy mogił ludowych, na których umiesz-
czano krzyże robione z drewna oraz elementów metalowych.

Pozostałe wystawy czasowe:
W małomiasteczkowej aptece 
Wystawa podejmuje problematykę związaną z ochroną zdrowia i zioło-
lecznictwem w XIX i początkach XX wieku. Ekspozycja w Domu Ludowym 
z Jedlni jest podzielona na dwie części. Parter obiektu zajmuje apteka, pię-
tro – zielarnia. Pokazano bogaty zestaw wyposażenia i naczyń aptecznych, 
które poza funkcjami związanymi z przechowywaniem surowców, pełniły 
także rolę dekoracyjną i reprezentacyjną. Można zapoznać się z procesem 
produkcji leków w laboratorium oraz innymi czynnościami, z których far-
maceuci czerpali dochody. Druga część wystawy skupia się na ziołach, 
których zapasy były zawsze w aptekach bardzo duże. Przechowywano je 
na specjalnie w tym celu zaadaptowanych strychach, określanych właśnie 
mianem zielarni.

Wizerunki Matki Boskiej w zbiorach MWR 
Na wystawie prezentowane są ikonograficzne przedstawienia Matki 
Boskiej na przykładach zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum 
Wsi Radomskiej. Oprócz typowych wzorów ikonograficznych panujących 
w sztuce chrześcijańskiej wyeksponowano wzory ikonograficzne wy-
kształcone tylko na terenie Polski. 

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne  
w kolekcji MWR
Przedmiotem wystawy jest rzeźba w drewnie. Zaprezentowano zarówno 
nieliczne XIX – wieczne rzeźby sakralne najprawdopodobniej pochodzą-
ce z profesjonalnych warsztatów cechowych, jak również powojenne 
dzieła twórców nawiązujących do sztuki ludowej. Obiekty starsze praw-
dopodobnie służyły niegdyś kultowi i stanowiły wyposażenie kościołów 
bądź przydrożnych kapliczek. 

Godziny otwarcia 
poniedziałek–piątek   9.00–17.00
sobota–niedziela   10.00–18.00

Przewodnik rozpoczyna oprowadzanie: poniedziałek–piątek, godz. 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00; sobota–niedziela, godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Kasa 
kończy sprzedaż biletów godzinę przed zamknięciem muzeum.
W poniedziałki wstęp jest bezpłatny i muzeum nie udostępnia do zwie-
dzania wystaw czasowych.

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63

tel./fax 48 679 70 36
www.resursa.radom.pl

resursa.radom@.wp.pl 

'
8–10 września 2017 roku
X Uliczka Tradycji 
Uliczka Tradycji to największy festyn historyczny w mieście – interdyscy-
plinarna, romantyczna wycieczka w dwudziestolecie międzywojenne 
Radomia, do czasów, kiedy nasze miasto tętniło życiem, a wielokulturo-
wość przydawała mu kolejnych wymiarów. W tym roku, impreza będzie 
się odbywać pod hasłem COP-ie rozwijaj się… „Resursa” przypomni, że 
budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego ruszyła 80 lat temu i było 
to największe wydarzenie gospodarcze lat 30. XX w. w Polsce. Na terenie 
COP znalazł się i Radom.

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

Program:
8 września (Resursa Obywatelska)
godz. 18.00 – promocja albumu Radom. Miasto Tradycji, Uliczka Wspomnień. 
To kolejny z albumów wydawanych przez władze miasta, a poświęconych 
historii Radomia. Tym razem wydawnictwo opowie o naszym mieście  
w czasach II RP.
godz. 19.00 – koncert big bandu Mundana. Zespół zagra największe prze-
boje la 20. i 30. XX w.
Od 8 września w Resursie czynna będzie też wystawa fotograficzna 
Uliczka wspomnień, pokazująca dotychczasowe edycje Uliczki Tradycji. 
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9 września (Resursa Obywatelska)
godz. 18.00 - musical Dyzma raz jeszcze przygotowany przez grupy dzia-
łające w OKiSz
godz.19.00 – …pędzimy z wiatrem – koncert romskiej grupy Kałe Bała
godz. 20.00–22.00 COP-nij mnie! – potańcówka na dziedzińcu Resursy przy 
muzyce kapeli podwórkowych,
Teresa Mirga i zespół Kałe Bała – cygańska poetka, pieśniarka, gi-
tarzystka, założycielka i liderka cygańskiego zespołu Kałe Bała (Czarne 
Włosy), prowadzi spotkania autorskie, warsztaty śpiewu. Urodziła się i wy-
chowała na polskim Spiszu, w cygańskiej osadzie w Czarnej Górze. Tam 
mieszka do dziś. Wywodzi się z Cyganów Karpackich, jednej z grup cy-
gańskich zamieszkujących tereny Polski. Grupa Kałe Bała wykonuje utwory 
własne, melodie Romów węgierskich, słowackich i bałkańskich. Wszystkie 
te melodie pobrzmiewały w kilkadziesiąt lat temu w wędrujących po na-
szym terenie taborach.

nagrywał z orkiestrami Petersburskiego i Golda - występując w legendar-
nym lokalu przedwojennej Warszawy - Adrii. W nawiązaniu do tej tradycji 
powołana została do życia Orkiestra Adria, która swoim składem i idio-
mem brzmieniowym nawiązuje do zespołów występujących w między-
wojennych lokalach i teatrach rewiowych stolicy.

Wstęp:
8 września wstęp tylko za zaproszeniami. Darmowe wejściówki, upoważ-
niające do otrzymania albumu, do odebrania w biurze Rady Miejskiej od 
4 do 7 września.
9 i 10 września – wstęp wolny
Partnerem wydarzenia jest Wisłostrada sztuki. Szczegóły na plakatach, 
ulotkach i na stronie www.resursa.radom.pl

18 września 2017 roku
godz. 16.30 – 18.30
Nabór i przesłuchania do grupy wokalnej, teatralnej 
i zespołów muzycznych

22 września 2017 roku
godz. 18.00–20.00
Band... band – koncert młodzieżowych zespołów
Wystąpią: YATE, KADM, The Sunset, Bihać, The Old Conection

29 września 2017 roku
godz. 18.00
Promocja książki Marcina Kępy Było nie było. 
Powidoki radomskie i spotkanie z autorem
Marcin Kępa (ur. 1977 r. w Radomiu), pisarz, publicysta, animator kul-
tury. Absolwent polonistyki UW i zarządzania kulturą UJ. Współautor  
(z Ziemowitem Szczerkiem) zbioru opowiadań Paczka Radomskich oraz 
autor książki Twierdza Radom. Napisał teksty do wielu popularnonauko-

10 września (Resursa Obywatelska i okoliczne ulice, deptak)
godz. 12.00 – start wyścigu dawnych rowerów (deptak)
godz. 14.00–21.00 – kiermasz staroci, wystawy, pokazy ulicznych teatrów, 
pokazy filmowe i grup rekonstrukcji historycznej, konkurs na najlepsze 
przebranie z epoki, rajdy dawnych automobili i rowerów, konkurs Laur 
COP, spektakle teatralne i koncerty. Usłyszymy m.in. jazz tradycyjny, prze-
boje 20-lecia, rosyjskie romanse. Gwiazdą wieczoru będzie Adria Orkiestra 
i Lala Czaplicka, którzy przedstawią największe przeboje Władysława 
Szpilmana.
Lala Czaplicka to absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie  
i Accademia Internazionale della Musica w Mediolanie. Koncertuje na 
wielu scenach teatralnych i festiwalowych. Prowadzi też warsztaty wokal-
ne. Śpiewa muzykę klasyczną, popularną, jazzową i gospel . Lala to córka 
Jerzego Czaplickiego - światowej sławy śpiewaka, który w latach 30. XX w 

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska
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wych i naukowych wydawnictw poświęconych rodzinnemu miastu, m.in. 
Radom. Spacer sentymentalny i Na pamiątkę. Radomianie na starych foto-
grafiach. Opowiadania publikował w ukraińskim „Granosłowije”, „Gazecie 
Wyborczej”, „Miesięczniku Prowincjonalnym” i „ha!art”. Wieloletni pracow-
nik Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, w którym 
kieruje Działem Dziedzictwa Kulturowego. Twórca Klubu Dobrego Filmu 
i Radomskiego Festiwalu Filozofii „Okna” im. prof. Leszka Kołakowskiego. 
Od 2010 r. prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Laureat 
Radomskiej Nagrody Kulturalnej (2013) i Nagrody Św. Kazimierza (2015). 
Było nie było. Powidoki radomskie to Zbiór tekstów, które ukazywały się  
w radomskiej „Gazecie Wyborczej” w latach 2014–2016 w cyklu Historyczny 
Atlas Radomia.

KLUB DOBREGO FILMU W RESURSIE:

6 września 2017 roku
godz. 12.00, 18.00
Konstytucja, reż. Rajko Grlić, Chorwacja/Czechy/Macedonia/Słowenia, 
2016 (90 min.) 
W jednym budynku mieszkają sąsiedzi, którzy unikają się nawzajem, bo 
żyją inaczej, wierzą w co innego i pochodzą z różnych miejsc. Jednakże 
przypadek sprawia, że będą musieli wejść ze sobą w interakcję. Znakomity 
komediodramat – triumfator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego  
w Montrealu. 

13 września 2017 roku
godz. 12.00, 18.00
Zerwany kłos, reż. Witold Ludwig, Polska 2017 (95 min.)
Historia błogosławionej Karoliny Kózkówny, która podczas I wojny świato-
wej ponosi męczeńską śmierć w obronie wiary. Od początku 2017 r. drugie 
środy miesiąca w KDF poświęcone są filmom o tematyce i problematyce 
religijnej.

20 września 2017 roku
godz. 12.00, 18.00
Aquarius, reż. Kleber Mendonca Filho, Brazylia 2017 (144 min.) 
Emerytowana Clara jest ostatnią rezydentką willi Aquarius. Rozpoczyna 
walkę ze spółką, która ma inne plany zagospodarowania tego terenu. 
Poruszający, głęboki obraz z kreacją Sonii Bragi w roli głównej. 

27 września 2017 roku
godz. 12.00, 18.00
50 wiosen Aurory, reż. Blandine Lenoir, Francja 2017 (89 min.)
Tytułowa bohaterka ma 50 lat. Niedawno rozstała się z mężem, a teraz stra-
ciła pracę i dowiedziała się, że będzie babcią. Kobieta czuje się zepchnięta 
na społeczny margines, ale raz jeszcze zawalczy o siebie. Przebojowa fran-
cuska komedia - zwycięzca festiwalu Transatlantyk. 

Cena biletu – 10 zł. Cena karnetu na pięć dowolnych seansów – 40 zł. 
Karnet ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wydania. Słodki 
poczęstunek funduje Fogiel&Fogiel. 
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ul. Żeromskiego 53  
(sala koncertowa Urzędu Miejskiego)

tel./fax 48 36 20 444
tel. 48 360 24 80
www.rok.art.pl

sekretariat@rok.art.pl 
koncerty@rok.art.pl

29 września 2017 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające – Koncert jubileuszowy  
z okazji 10-lecia ROK    
Wystąpią: 
Roman Rabinovich – fortepian
Marcin Wolniewski – dyrygent
Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie:
Wolfgang Amadeusz Mozart: Koncert fortepianowy nr 20 d-moll KV 
466, Symfonia C‐dur KV 551 „Jowiszowa”
Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w trzech grupach 
wiekowych. 
– I edycja – dla uczniów gimnazjów i liceów /godz. 8.15, czas koncertu  
60 min/ – 7 zł
– II edycja – dla uczniów klas szkół podst. /godz. 9.35, czas koncertu  
45 min/ – 6 zł
– III edycja – dla przedszkoli / godz. 10.40, czas koncertu 30 min/ – 5 zł
W roli prowadzącego, który opowiada o utworach i ich kompozytorach, 
dyrektor Szkoły Muzycznej w Radomiu Robert Pluta.

30 września 2017 roku
godz.18.00
10 lat ROK – koncert jubileuszowy
Wystąpią: 
Roman Rabinovich – fortepian
Marcin Wolniewski – dyrygent
Radomska Orkiestra Kameralna
W programie:
Wolfgang Amadeusz Mozart: Koncert fortepianowy nr 20 d-moll KV 
466, Symfonia C‐dur KV 551 „Jowiszowa”

2017 rok to okrągły jubileusz 10 lat istnienia Orkiestry na muzycznym 
rynku Radomia, ale także całego kraju. Przez te lata orkiestra zagrała lub 
zorganizowała prawie 200 pełnych koncertów w Radomiu oraz w różnych 
miastach Polski, na swoim koncie ma także ok. 300 koncertów edukacyj-

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna

Zdjęcia udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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nych dla dzieci i młodzieży. Koncerty orkiestry spotykają się z ogrom-
nym uznaniem publiczności, bo to grupa artystów łączących entuzjazm 
młodości z doświadczeniem i profesjonalizmem. Wysokie umiejętności 
każdego członka zespołu, współpraca ze znakomitymi solistami, perfek-
cyjne wykonanie – to największe atuty ROK. Podczas koncertu jubile-
uszowego wraz z orkiestrą zagra doskonały pianista młodego pokolenia 
Roman Rabinovich. To absolwent słynnej nowojorskiej Juilliard School  
i Curtis Institute of Music w Filadelfii. Zwycięzca konkursu pianistycznego 
im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie w 2008 roku, regularnie zapraszany 
na koncerty do nowojorskiej Carnegie Hall. Muzycy zagrają pod batutą 
Marcina Wolniewskiego. Specjalnie dla miłośników orkiestry w progra-
mie znalazły się dzieła Mozarta: 20. Koncert fortepianowy d-moll oraz 
Symfonia jowiszowa.

Prasa o ROK:
„Wielki sukces Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Za debiutanckie wy-
dawnictwo z utworami Grażyny Bacewicz otrzymała nominację do na-
grody Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna” („Gazeta 
Wyborcza”, 2010)
„Wielkie emocje na widowni i scenie, brawa podczas solowej gry muzy-
ków i aż dwie owacje na stojąco podczas koncertu Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej” („Echo Dnia”, 2011) 

Bilety: I strefa – bilet normalny 20 zł, bilet ulgowy 18 zł; II strefa – bilet nor-
malny 16 zł, bilet ulgowy 14 zł,
Cena biletu w karnecie: 14 zł (min. 5 koncertów)

Plac Jagielloński 15
tel. 48 384 53 22
fax 48 384 53 07

www.teatr.radom.pl
teatr@teatr.radom.pl

bilety@teatr.radom.pl

23, 24 września 2017 roku
godz. 18.00 
Nick Dear Władza, reż. Andrzej Bubień 
Francja, czasy panowania Ludwika XIV. Młodziutki król, po śmierci nie-
zwykle wpływowego kardynała Mazarina, ze zdumieniem odkrywa, kto 
naprawdę rządzi państwem. Okazuje się, że ktoś rujnuje skarb państwa, 
a faktyczny stan królewskiej kasy został zafałszowany. Ludwik rozpoczyna 
misterną intrygę, która ma na celu odzyskanie pełni władzy…
Efektowny historyczny kostium, współcześnie brzmiące problemy, wcią-
gająca, sprawnie poprowadzona intryga, wyraziści bohaterowie, wachlarz 
ekstremalnych uczuć, celne dialogi, widowiskowa oprawa, a przy tym lek-
kość i… dowcip. Obsada: Jarosław Rabenda, Łukasz Stawowczyk, Łukasz 
Węgrzynowski, Karol Puciaty, Izabela Brejtkop, Maria Gudejko, Joanna 
Zagórska

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną

Władza, fot. M. Strudziński
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23, 24 września 2017 roku
godz. 19.00
Karoline Leach Tajemniczy Mr Love – pokaz
Wstęp wolny

30 września 2017 roku
godz. 18.00 
Mitch Leigh, Dale Wasserman, Joe Darion Człowiek z La 
Manchy, reż. Waldemar Zawodziński – pokaz przedpremierowy
Efektowne widowisko muzyczne, zrealizowane w oparciu o klasycz-
ną opowieść Miguela Cervantesa o walczącym z wiatrakami Błędnym 
Rycerzu, Don Kichocie z La Manchy. Jeden z najpiękniejszych tekstów  
w dziejach światowej literatury, prawie 300 kostiumów, na scenie ponad 
50 wykonawców… Nie można tego przegapić! W rolach głównych m.in.: 
Łukasz Mazurek, Łukasz Stawowczyk, Sabina Karwala (gościnnie).

Informacje o cenach biletów: tel. 48 384 53 22, bilety@teatr.radom.pl, 
www.eBilet.pl

Cały wrzesień 2017 roku
Muzeum Katedralne 
Radomska katedra zaprasza do odwiedzenia Muzeum Katedralnego. 
Zwiedzanie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu grupy. Kontakt  
– tel. 664 848 005.
Muzeum stanowi część wspólnego projektu gminy Radom, parafii ka-
tedralnej Opieki Najświętszej Maryi Panny i Kurii Diecezjalnej. Mieści się 
w kościele katedralnym, w dawnych salach katechetycznych. Są w nim 
eksponowane pamiątki związane z historią katedry, biskupstwa radom-
skiego i męczennikami-kapłanami z okresy drugiej wojny światowej. 
Zgromadzono dawne szaty liturgiczne, bogato iluminowane księgi litur-
giczne czy barokowe naczynia liturgiczne. Jest też kielich, w którym Jan 
Paweł II celebrował mszę świętą na radomskim lotnisku. To unikatowa pa-
miątka, bowiem w jego kolumnadzie znajduje się postać św. Kazimierza 
Jagiellończyka, patrona Radomia. Ekspozycji towarzyszą stacje Drogi 
Krzyżowej namalowanej przez ks. Władysława Paciaka. Są też ponad stu-
letnie serca dzwonów katedralnych, które wymieniono w trakcie ostatnie-
go generalnego remontu kościoła.

Inne  
wydarzenia

Fot. Katedra Radomska
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Zdjęcie udostępnione przez Autorkę

6, 20 września 2017 roku
godz. 16.30
Warsztaty literackie
Spotkania prowadzi dr Adrian Szary – radomski poeta, polonista ZSO nr 6 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i wykładowca UTH im. Kazimierza 
Pułaskiego, w tym samym mieście.
Miejsce: Kawiarnia SCM „Arka”, ul. Chrobrego 7/9.

6, 13, 20, 27 września 2017 roku
godz. 18.00
Zajęcia teatralne
Spotkania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, zainteresowanych teatrem, prowadzi Karolina Skrzek – ab-
solwentka VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, studentka Studia 
Teatralnego przy Teatrze „Baza” w Warszawie.
Miejsce: Kawiarnia SCM „Arka”, ul. Chrobrego 7/9. 

22 września 2017 roku
godz. 20.00
Tribute to George Michael
George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat . Był woka-
listą w zespole Wham! Potem piosenkarz rozpoczął bardzo udaną solo-
wą karierę. Na swoim koncie ma ponad 100 mln egzemplarzy sprzeda-
nych albumów. Nagrywał z takimi gwiazdami jak m.in.: Aretha Franklin, 
Whitney Houston, Band Aid (charytatywny zespół Boba Geldofa). 
Podczas koncertu będziemy mogli usłyszeć największe przeboje Georga 
Michaela w wykonaniu wokalisty funkowego Nicka Sincklera (USA). 
Rozgrywają: Nick Sinckler – wokal; Patrycja Zarychta – chórek; Marcin 
Pendowski – bas; Marcin Kajper – sax tenorowy; Milosz Oleniecki – klawi-
sze; Michał Sołtan – gitara Grzegorz Grzyb – perkusja.
Miejsce: Klub Muzyczny Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Wstęp płatny – bilety do kupienia na www.biletyna.pl

22 września 2017 roku
godz. 16.00
Od jesieni do lata – wernisaż wystawy  prac 
plastycznych wykonanych przez uczestników 
Pracowni Plastycznej pod kierunkiem Agaty 
Chojnackiej-Pyrgiel 
Wystawa zaprezentuje prace plastyczne wykonane w dziecięcej pracowni
plastycznej Młodzieżowego Domu Kulturyw roku szkolnym 2016/2017.  
W przeciągu tego roku powstały prace w technikach rysunkowych, malar-
skich, ale również elementy dekoracyjne i formy przestrzenne.  Ponadto 
zostaną zaprezentowane prace wykonane w technice grafiki warsztato-
wej, które powstały w grupie młodzieżowej i ta część  wystawy będzie 
miała formę retrospekcji.

Miejsce i organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej, ul. 
Słowackiego 17

23 września 2017 roku 
godz. 17.00
Edyta Jaworska-Kowalska – Nauka języka

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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Edyta Jaworska-Kowalska – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie (2002 r.)
Nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych im.Józefa 
Brandta w Radomiu. Ważniejsze nagrody: Stypendium Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego; nagroda Wojewody Badenii-Wuttenbergii  
/Triennale Sztuki/ Częstochowa; II Nagroda publiczności /Biennale „Bielka 
Jesień”/ Bielsko-Biała
Wystawy w Polsce i zagranicą (Niemcy, Belgia, Słowacja, Rumunia, 
Bułagaria, Włochy, Litwa i USA). 
Seria najnowszych prac Edyty Jaworskiej-Kowalskiej to rodzaj malarskiego 
notesu używanego do zapisu angielskich słów. Na pierwszy rzut oka zilu-
strowanie ich ma po prostu pomóc w nauce języka obcego. Wybór, które-
go dokonuje Artystka jest jednak nieprzypadkowy: to słowa często (nad)
używane przez licznych samozwańczych guru sprzedających recepty na 
osiągnięcie sukcesu. Mają go nam zapewnić wyuczone wzory zachowań 
połączone z perfekcyjnym wyglądem. Nawiązując do mistrzów, Hieronima 
Boscha i Pietera Bruegela, piętnujących przywary takie jak głupota, agresja 
i próżność, Artystka zdaje się sugerować, że to droga donikąd. Dążenie do 
sztucznie wykreowanego, nieosiągalnego ideału prowadzi do cierpienia 
i utraty autentyczności. Narastającą frustrację wyraża zarówno treść, jak  
i intensywna, niepokojąca kolorystyka prezentowanych prac.
Miejsce: Galeria 58, ul. Żeromskiego 58/14

30 września 2017 roku
godz. 20.00
IRA – XXX lecie zespołu
IRA to jeden z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Każda płyta 
grupy sprzedaje się w wielu tysiącach egzemplarzy, a różnorodność ga-
tunków muzycznych po które sięga sprawia, że zdobywa serca zarówno 
fanów mocniejszych brzmień, jak i wielbicieli rockowych ballad.

IRA powstała w 1987 roku w RadomiuNagrody, a już rok później zadebiuto-
wała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwsza płyta ze-
społu pt. IRA ukazała się w 1989 roku. Wydana w roku 1991 płyta Mój dom, 
a następnie 1993 i koncertowa Live odniosły niebywały sukces, zapewnia-
jąc grupie awans do czołówki polskich zespołów rockowych. W drugiej 
połowie lat 90. zespół zmienił swoje oblicze, sięgając na płycie Znamię do 
nieco cięższych brzmień. W 1996 roku, po wydaniu płyty Ogrody, z ze-
społu odszedł gitarzysta i założyciel Kuba Płucisz, a kilka miesięcy później 
IRA zawiesiła działalność. Po 7 latach przerwy grupa powróciła na scenę  
i ruszyła w trasę koncertową pod hasłem: IRA – Wracamy!, która groma-
dząc rzesze fanów, utwierdziła muzyków o słuszności tej decyzji. Zespół 
w 2016 roku wydał już 11 z kolei płytę i obchodzi swoje 30-lecie istnienia.
Miejsce: Klub Muzyczny Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Wstęp płatny – bilety do kupienia na www.biletyna.pl

Przypominamy, że Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Muzeum Sztuki 
Współczesnej są nieczynne z powodu remontu. Natomiast Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (Oddział Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, tel. 48 677 20 05) funkcjonuje jak zwykle. W muzeum 
czynna jest stała wystawa pt. Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat 
epoki. Czarnoleskie muzeum czynne od wtorku do piątku w godz. 
8.00–16.00, w soboty i niedziele w sezonie zimowym (1.09–30.04)  
w godz. 9.00–16.00.

Fot. UM Radom
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ul. Poniatowskiego 5
tel. 48 362 80 50 
fax 48 340 07 89
www.helios.pl

radom@helios.pl

Premiery filmowe:

1 września 2017 roku
Super Spark: gwiezdna misja. Spark i jego przyjaciele planują 
odzyskać swoją planetę, która została opanowana przez złego Zhonga.
Renegaci. Siły specjalne amerykańskiej marynarki odkrywają skarb 
znajdujący się na dnie bośniackiego jeziora.

8 września 2017 roku
To. Dzieci z małego miasteczka terroryzuje tajemnicza istota przybiera-
jąca postać klauna.
Na układy nie ma rady. Drobny przedsiębiorca Marek 
Niewiadomski (Grzegorz Małecki) ledwo wiąże koniec z końcem, usiłując 
spłacić długi i kredyty zaciągnięte na nowy biznes.
Marsz pingwinów 2: Przygoda na krańcu świata. Pokryta 
lodem Antarktyka tętni życiem. Młody pingwin przygotowuje się na swo-
ją pierwszą w życiu wielką wędrówkę.

15 września 2017 roku
Tarapaty. Zaczynają się wakacje, a wraz z nimi kłopoty. Julka, Olek  
i pies Pulpet wpadają na trop tajemniczego skarbu. 
American Assassin. Kiedy narzeczona Mitcha ginie w ataku ter-
rorystycznym, mężczyzna rozpoczyna współpracę z CIA, aby śledzić 
zamachowców.

22 września 2017 roku
Lego® Ninjago: Film. Do walki o Ninjago City staną: młody Lloyd 
oraz jego tajni wojownicy i Master Builderzy LEGO. Bohaterowie filmu mu-
szą pokonać złego lorda Garmadona.
Kingsman: Złoty Krąg. Po ataku na siedzibę Kingsman Eggsy 
i Merlin udają się do Ameryki, by z pomocą siostrzanej organizacji 
Statesman schwytać sprawców zamachu.
Mięso. Zmuszona do skosztowania surowego mięsa wegetarianka nie-
pohamowanie zmienia się w kanibalkę.

Kino 
HELIOS  
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29 września 2017 roku
Botoks. Losy czterech kobiet pracujących w służbie medycznej, spla-
tają się w szpitalu, gdzie dochodzi do wielu nielegalnych przedsięwzięć.

11, 25 września 2017 roku 
godz. 18.30
Helios na scenie 
11 września – Anioły w Ameryce część 1; 25 września – Anioły w Ameryce 
część 2

4, 6, 18, 20 września 2017 roku
Kino Konesera
4 września – Obdarowani; 6 września – Lady M.; 18 września – Czerwony 
żółw; 20 września – Kedi – sekretne życie kotów

7, 14, 21, 28 września 2017 roku
godz. 18.00
Kultura Dostępna
7 września – Gwiazdy; 14 września – Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej; 21 września – Pitbull. Niebezpieczne kobiety; 28 września 
– Wściekłość

27 września 2017 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet 

3, 10, 17 września 2017 roku
godz. 10.30
Filmowe Poranki
3 września – Bob Budowniczy; 10 września – Bob Budowniczy Mega 
Maszyny; 17 września – Przygody Słoniczki Elli

8, 22, 29 września 2017 roku
Nocny Maraton Filmowy:  8 września – Maraton Kinga, 22 wrze-
śnia –  Minimaraton Kingsmana, 29 września – Maraton z Filmami Patryka 
Vegi

Akademia Filmowa kina Helios – rok szkolny 2017/18
Helios zachęca do udziału w 10. edycji edukacyjnego cyklu filmowego 
– od przedszkolaka do maturzysty. Akademia Filmowa to cykl, na który 
składa się 6 filmowo-tematycznych spotkań w roku szkolnym. Cykl podzie-
lony jest na grupy wiekowe: przedszkole i zerówka; szkoła podstawowa kl. 
1–3; szkoła podstawowa kl. 4–6; szkoła podstawowa kl. 7 oraz gimnazjum  
kl. 2–3; szkoła ponadgimnazjalna. Na każde spotkanie składa się wykład 
multimedialny [15–25 min.], przerwa [10–15 min.] oraz projekcja filmu.
Szczegółowe na www.helios.pl w zakładce Szkoły / Akademia Filmowa.

ul. Chrobrego 1
tel. 670 05 00
fax: 670 05 25

www.multikino.pl
radom@multikino.pl

Premiery filmowe: 

1 września 2017 roku
Superspark: Gwiezdna Misja. Trzynaście lat temu wszechmocny 
Generał Zong przejął kontrolę nad Planetą Bana. Jego kolejnym celem jest 
opanowanie całego wszechświata. Jeżeli zdobędzie moc bestii - Krakena, 
będzie nie do pokonania. Plan szaleńca przejrzał dzielny i odważny Spark  
z przyjaciółmi Vix i Chunkiem. Wyruszają razem, by ocalić świat…
Na pokuszenie. Ranny żołnierz John McBurney zostaje uratowa-
ny podczas wojny secesyjnej i trafia do żeńskiej szkoły z internatem. 
Mężczyzna szybko nawiązuje romanse z mieszkającymi tam kobietami, co 
prowadzi do zawiści i sporów.

8 września 2017 roku
To. Kiedy w mieście Derry w stanie Maine zaczynają znikać dzieci, grupa 
dzieciaków musi stawić czoła swoim największym lękom. Na ich drodze 
staje nikczemny klaun o imieniu Pennywise, który zapisał się na kartach 
historii jako morderca lubujący się w zadawaniu bólu. Film oparty jest na 
motywach niezwykle popularnej powieści Stephena Kinga pod tym sa-
mym tytułem, która przeraża czytelników od dziesięcioleci. 
Tulipanowa gorączka. XVII wiek, Amsterdam. Artysta Jan Van Loos 
(Dane DeHaan) dostaje zlecenie namalowania portretu młodej mężatki 
Sophie (Alicia Vikander). W czasie pracy między mężczyzną i kobietą rodzi 
się uczucie. Chcąc zbudować wspólną przyszłość, decydują się skorzy-
stać z panującej gorączki tulipanowej i zainwestować w ryzykowny rynek 
kwiatowy. 
Na układy nie ma rady. Drobny przedsiębiorca Marek 
Niewiadomski (Grzegorz Małecki) ledwo wiąże koniec z końcem, usiłu-
jąc spłacić długi i kredyty zaciągnięte na nowy biznes. Kiedy, ku rozpa-
czy Marka i jego małżonki (Katarzyna Glinka), wszystkie życiowe plany –  
w tym wymarzone wakacje na Kanarach – zaczynają się sypać, mężczyzna 
otrzymuje propozycję nie do odrzucenia…

15 września 2017 roku
Tarapaty. Przyjaźń to wcale nie jest taka prosta sprawa i Julka dobrze o 
tym wie. Ma 12 lat, chodzi do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała 

MULTIKINO 
Radom  
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prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a razem z nimi kłopoty. 
Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w Warszawie… 
Powiernik królowej. Historia przyjaźni Królowej Wiktorii i jej hindu-
skiego sekretarza, Abdula Karima.

22 września 2017 roku
Lego Ninjago: Film. W pełnometrażowym filmie "Ninjago" do walki 
o Ninjago City staną: młody Lloyd, zwany również Zielonym Ninją, oraz 
jego przyjaciele – tajni wojownicy i Master Builderzy Lego. Grupie prze-
wodzi mistrz kung fu, Wu, równie mądry, co dowcipny. Bohaterowie fil-
mu muszą pokonać złego lorda Garmadona, Najgorszego Gościa Wszech 
Czasów — i jednocześnie ojca samego Lloyda. 
Kingsman: Złoty krąg. Po ataku na siedzibę Kingsman Eggsy 
i Merlin udają się do Ameryki, by z pomocą siostrzanej organizacji 
Statesman schwytać sprawców zamachu. 
Mięso. Wszyscy w rodzinie Justine są lekarzami weterynarii i zdeklaro-
wanymi wegetarianami. Justine w wieku 16 lat jest znakomitą, obiecującą 
uczennicą. Kiedy zaczyna studia, trafia w sam środek dekadenckiego, bez-
litosnego i kuszącego niebezpieczeństwem świata…

29 września 2017 roku
Linia życia. Pięcioro studentów medycyny pragnie poznać tajem-
nicę tego, co niedostępne człowiekowi. Chcąc dowiedzieć się, co znaj-
duje się tuż za granicą życia, biorą udział w niebezpiecznym, śmiałym 
eksperymencie… 
Botoks. Szpital ukazany w Botoksie to nie fikcja z popularnych seriali czy 
folderów prywatnych sieci medycznych. To zakład pracy, gdzie codzien-
nie wylewa się krew, pot i łzy. W jego murach splatają się losy czterech 
kobiet…

2–3, 9–10, 16–17, 23–24 września 2017 roku
godz. 10.30 i 12.00
Poranki dla dzieci
Poranki to pokazy bajek adresowane do Maluchów powyżej 2 roku życia 
jako forma spędzania wolnego czasu.

8 września 2017 roku
Noc Grozy Stephena Kinga

22 września 2017 roku
Minimaraton Kingsmana
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Wydawnictwo przygotowane w oparciu o materiały dostarczone do re-
dakcji przez organizatorów imprez (szczegółowe informacje na stronach 
internetowych). 
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zmia-
ny terminów imprez prezentowanych w RIK-u. 
Wydawnictwo, całkowicie zrealizowane ze środków finansowych Gminy 
Miasta Radomia, służy wyłącznie promocji wydarzeń kulturalnych. 
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z RIK–u. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dystrybucji RIK-u. 
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Zachęcamy do zgłaszania imprez do 5 dnia każdego miesiąca poprzedza-
jącego imprezę drogą mailową rik@umradom.pl – formularz do pobrania 
na www.radom.pl w zakładce Radomski Informator Kulturalny.


